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Nr.47 (590) Otrdiena, 2009. gada 24. novembris

  Skaidrojumi. Viedokļi

Tieslietu finanses krīzes laikā: viedokļi un statistika

Šonedēļ, 27. novembrī, Latvijas Universitātē notiks "Jurista Vārda" autoru un lasītāju konference "Krīze un tieslietas:
ietekme, riski, risinājumi", kurā tiks diskutēts par valsts ekonomiskās lejupslīdes ietekmi uz tieslietu un tiesību sistēmu, kā
arī tiesību politiku Latvijā. Protams, tieslietu institucionālā sistēma, kuras finansējums atrodas Tieslietu ministrijas pārziņā,
ir tikai viens no krīzes ietekmes laukiem (konferences temats ir daudz plašāks), taču krīzes sekas "skaitliskā izteiksmē" šeit
ir vislabāk redzamas, jo informācija ir apkopota, pieejama un pārskatāma. Tādēļ "Jurista Vārds" piedāvā lasītājiem
finanšu informāciju par plānoto tieslietu sistēmas budžetu 2010. gadā, darbinieku skaitu un algām, ko papildina Tieslietu
ministrijas valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska un citu sistēmas amatpersonu komentāri par budžeta situāciju un iestāžu
spēju funkcionēt.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis: "Kas vakar likās "briesmīgi", šodien
jau liekas pieņemami, un ir bail domāt, kā būs rīt"

Saeima gatavojas otrajā, galīgajā lasījumā pieņemt valsts budžeta projektu nākamajam gadam
(saruna notika 12. novembrī - red.), tagad var atskatīties uz sarežģīto budžeta tapšanas laiku.
Kā jūs kopumā dēvētu šo finanšu plānošanas procesu tieslietu nozarē: vai tas bija sāpīgs un
sarežģīts, vai arī - varbūt patiesībā šāds funkciju pārvērtēšanas un struktūras optimizācijas
process jau sen bija nepieciešams?

Pirms atbildu uz jautājumu, teikšu par tieslietu nozares budžetu to pašu, ko šobrīd saka par
visas valsts finansēm: kas vakar likās "briesmīgi", šodien jau liekas pieņemami, un ir bail domāt,
kā būs rīt.

Lai saprastu situāciju tieslietās, jāatgriežas jūnijā, kad valsts šī gada tēriņi tika samazināti
kopumā par 500 miljoniem latu, to skaitā tieslietu finansējums - par 11 miljoniem latu.

Diemžēl, veidojot nākamā gada budžetu, valdība un Finanšu ministrija ļoti maz ņēma vērā to,
kādu iespaidu uz dažādu ministriju budžetiem ir atstājuši 2008. gada nogalē un 2009. gada

jūnijā izdarītie budžeta grozījumi un kādu iespaidu tie atstās uz nākamā gada budžetu. Maz vērības tika veltīts faktam, ka
pārliecinoši lielākā tieslietu budžeta daļa ir "cietās" pozīcijas: apmēram 70 procentus šobrīd veido atlīdzības izdevumi (algas), bet
atlikušos 30 procentus - iestāžu (tiesu, ieslodzījuma vietu u. c.) uzturēšanas jeb saimnieciskie izdevumi. Tieslietu ministrija atšķirībā
no citām ministrijām nepārrauga kādus lielus valsts investīciju projektus - ceļu būvi vai ko līdzīgu, kur būtu iespējams atteikties no
kāda dārga projekta un līdz ar to ietaupīt ievērojamus līdzekļus. Tādējādi atšķirībā no citām nozarēm mēs nevarējām veikt
samazinājumus uz vienreizēju izmaksu rēķina - ministrijai neatlika nekas cits, kā uz 2009. gada atlikušajiem sešiem mēnešiem
ievērojami samazināt ne vien algu fondu (par gandrīz 40 procentiem), bet pat valsts funkcijas tieslietu nozarē. Tādējādi šī gada
otrajā pusē tika ietaupīti 11 miljoni latu. Tā kā tika samazinātas pastāvīgu izdevumu pozīcijas, jūnijā pieņemto lēmumu rezultātā
nākamā gada izdevumi automātiski samazinātos par teju divas reizes lielāku summu - 22 miljoniem. Taču budžeta konsolidācijas
ietvaros, neņemot vērā tieslietu specifisko situāciju, no mums tika prasīts vēl lielāks izdevumu samazinājums.

Šoreiz gan samazinājums vismaz nebija mehānisks: valdība caurskatīja valsts funkcijas pa grupām un vērtēja to nozīmīgumu,
attiecīgi samazinot finansējumu par 10, 20 vai 30 procentiem. Taču arī šādā veidā man neradās pārliecība, vai samazinājums
vienlīdz skar vienā funkciju grupā iedalītās iestādes no dažādām nozarēm. Teiksim, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši savām funkcijām
tika iekļauts valsts ekonomiskās darbības funkciju grupā - kopā ar iestādēm, kas, piemēram, pārrauga valsts investīcijas. Mēs
Uzņēmumu reģistrā jau pirms tam bijām ievērojami samazinājuši atalgojumu un saimnieciskos izdevumus. Tagad šo iestādi skāra
kārtējais finanšu samazinājums, turklāt tādā pašā apmērā kā citas "ekonomisko funkciju" iestādes. Bet mēs jau nezinām, kādi tieši
samazinājumi bija izdarīti šajās citās iestādēs, līdz ar to ir grūti spriest, vai samazinājums ir pēc būtības samērīgs.

Vai šo Latvijai seno problēmu, kad dažādu nozaru valsts iestādes darbojas dažādos pārticības līmeņos, varētu risināt vienotās
atalgojuma sistēmas ieviešana, par ko šobrīd lemj Saeima?
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atalgojuma sistēmas ieviešana, par ko šobrīd lemj Saeima?

Jā, tas būtu risinājums. Tikai šobrīd problēma, manuprāt, tiek risināta no nepareizā gala. Vispirms ir jārada vienota atalgojuma
sistēma. Tad jāizrēķina, cik daudz naudas nepieciešams katrai nozarei: tā noteikti nebūtu problēma, jo visi amati visās valsts
pārvaldes iestādēs ir uzskaitīti un klasificēti pēc pakāpēm. Pēc tam jāizrēķina un jāpiešķir katras nozares darbiniekiem atalgojumam
nepieciešamais finansējums. Nevis tā, kā notiek tagad - nosaka vienotu atalgojuma sistēmu ar joprojām milzīgu pieļaujamo
svārstību skalu vienam amatam dažādās iestādēs, un konkrētā amata alga arī turpmāk būs atkarīga no katras iestādes budžeta
iespējām. Tas nozīmē, ka, piemēram, juriskonsultu algas dažādās ministrijās arī turpmāk varēs atšķirties pat par vairākiem simtiem
latu. Tādējādi to faktiski nevar uzskatīt par vienotu atalgojuma sistēmu. Ar šo jauno kārtību joprojām netiek risināta vēsturiskā
netaisnība valsts budžeta sadalē, jo arī turpmāk saglabāsies ministriju un iestāžu dalījums tradicionāli turīgajās un ne tik
pārtikušajās. Lai gan jāatzīst, ka, gatavojot pēdējos budžeta grozījumus, atšķirībā no iepriekšējām reizēm Finanšu ministrija tomēr
ņēma vērā līdzšinējās atšķirības starp dažādām nozarēm un "trūcīgākajām" ministrijām piemēroja arī mazāku finanšu samazinājumu.

Gandrīz katru gadu, valdībai gatavojot budžeta projektu, izskan priekšlikumi finansējumu dalīt, nevis izejot no iepriekšējā gada
tēriņiem, bet gan būvēt valsts budžetu "no nulles", kas nozīmētu, ka ministrijām vajadzētu revidēt un pamatot savus izdevumus
pilnīgi visās pozīcijās, nevis vienkārši atsaukties uz iepriekšējā gada budžetu un prasīt tam palielinājumu. Šāds "nulles" budžets
padarītu neiespējamu arī jūsu minēto gadiem ilgo nozaru dalījumu bagātajās un nabagajās. Kādēļ tomēr ne reizi budžeta pilnīga
inventarizācija nav notikusi?

Katru gadu veidot valsts budžetu pilnīgi no jauna droši vien būtu pārāk darbietilpīgi. Taču tieši šis ekonomisko grūtību periods
noteikti ir labi piemērots, lai to izdarītu vismaz vienu reizi. Nedomāju, ka "nulles" budžetam būtu politiska pretestība. Drīzāk šobrīd
traucē sistemātiskais laika trūkums valsts budžeta veidošanā: ja mēs ar vēsu prātu atskatāmies uz 2009. gadu - kas, protams, ir bijis
īpaši sarežģīts, - tad redzam, ka tas ir bijis nemitīgu budžeta grozījumu gads. Lai sagatavotu "nulles" budžetu, ir nepieciešams laiks
- noteikti vairāk nekā pāris nedēļas vai mēneši, kas šogad ministrijām tika doti kārtējo budžeta grozījumu gatavošanai. Protams,
grūti būtu gatavot "nulles" budžetu arī apstākļos, kad nepārtraukti mainās starptautisko aizdevēju un valdības uzstādījumi par valsts
funkciju izpratni un turpmāko nodokļu politiku. Tādēļ būtu jāsagaida brīdis, ka ārējie apstākļi nostabilizējas, un tad noteikti šāds
"nulles" budžets būtu jāgatavo. Jāatzīst, ka mēs Tieslietu ministrijā jau principā esam par "nulles" budžetu sākuši domāt un esam
aprēķinājuši "izdzīvošanas minimumu" divām lielākajām tieslietu nozares izdevumu pozīcijām - tiesu sistēmai un ieslodzījuma
iestādēm.

Tas diemžēl ir populārs termins mūsdienās - izdzīvošanas minimums. Vai nākamā gada budžets tieslietu nozarei ir vismaz
izdzīvošanas minimuma līmenī?

Raksturot valsts finansējumu tieslietām šādās kategorijās ir sarežģīti.

Tas, ko es sauktu par sistēmas Ahilleja papēdi jeb vājo punktu, ir ieslodzījuma vietu un tiesu darbinieku atalgojums un ieslodzījuma
vietu uzturēšana.

Ministrijā mēs vienmēr varam domāt par to, ka darbinieku un finanšu trūkuma dēļ var palikt neuzrakstīts kāds likumprojekts vai
nozares politikas dokuments. Bet ieslodzījuma vietās izmaksas faktiski ir grūti ietekmējamas. Tie ir fiksētie maksājumi par ēku
uzturēšanu - siltumu, ūdeni, kanalizāciju - un mainīgā sadaļa - ieslodzīto personu ēdināšana, kam tiek tērēti 70 santīmi dienā
(iepriekšējā viena lata vietā), veļas mazgāšana, ziepes, zobu pasta utt. Protams, var filozofēt - ja nevar samazināt rēķinu par cietumu
apkuri, tad iespējams ietaupīt uz cietumsargu algām... Šobrīd cietumsargi pelna vidēji vairs tikai 240 latus "uz papīra".
Likumsakarīgs ir jautājums, cik droša var justies sabiedrība, kur noziedzniekus sargā tik zemu atalgoti cilvēki, un vai varam būt
pārliecināti, ka netiks pieļauti pienesumi, mobilie telefoni un citas nelikumības cietumos?

Pārējās tieslietu sistēmas iestādēs notiks vai jau ir notikusi optimizācija, un domāju, ka mēs spēsim izdzīvot nākamo budžeta gadu.
Protams, arī šeit būs sāpīgi lēmumi, galvenokārt, algu samazināšana. Kā jūs jau to zināt, algas vēlreiz tiks samazinātas arī
tiesnešiem - šoreiz par 12 procentiem. Toties tiesu darbiniekiem, es ļoti ceru, atalgojums vairs netiks mazināts.

Lielu interesi izraisīja valdības sociālo partneru veiktā sabiedrības aptauja par valsts funkcijām, no kurām būtu iespējams atteikties
vai nodot tās privātajam sektoram, tādējādi taupot budžeta līdzekļus. Domāju, ka daudzi bija pārsteigti par balsojuma rezultātiem.

Pirmkārt, es domāju, ka šis noteikti nebija labākais laiks šādai aptaujai. Man nav pieņemama publiskā ķengāšanās par valsts pārvaldi
kā par visu Latvijas nelaimju, to skaitā šīs ekonomiskās krīzes, cēloni. Uz šī fona veikt sabiedrības aptauju par funkcijām, no kurām
valsts var atteikties, nebija pareizi. Cilvēki šobrīd ir gatavi ierosināt un atbalstīt jebkuras iestādes likvidāciju.

Sabiedrībai diemžēl ir visai miglains priekšstats par to, kas ir valsts pārvalde. Bieži vien liekas, ka tās ir tikai ministrijas, kas
nodarbina milzīgu aparātu. Tieslietu nozares gadījumā ministrijas budžets veido tikai četrus procentus no visas nozares finansējuma,
viss pārējais ir finansējums ieslodzījuma vietām, tiesām, Uzņēmumu reģistram, Uzturlīdzekļu garantijas fondam un citām iestādēm
un funkcijām.

Taču, runājot par šīm visai diskutablajām aptaujām, tomēr ar gandarījumu jākonstatē, ka tieši Tieslietu ministrija nebija starp tām,
par kuras lietderību sabiedrībai būtu vislielākās šaubas.

Bija arī situācijas, kas visdrīzāk jādēvē par pārpratumiem, piemēram, ierosinājumi nodot uzņēmumu reģistrāciju privātās rokās. Mēs
noorganizējām Uzņēmumu reģistra un darba devēju organizācijas - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras - pārstāvju
tikšanos, pēc kuras, es ceru, emocijas norima abās pusēs. Tieši Uzņēmumu reģistrs, starp citu, ir valsts iestāde, kas gadiem ilgi ir
ļoti plaši pavērusi durvis sadarbībai ar privāto sektoru, konkrēti - ar "Lursoft", kas sabiedrībā nemaz netiek vērtēts viennozīmīgi
pozitīvi. Saistībā ar šiem priekšlikumiem man pat teorētiski grūti iedomāties situāciju, kur viens uzņēmums pieņemtu lēmumu par
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pozitīvi. Saistībā ar šiem priekšlikumiem man pat teorētiski grūti iedomāties situāciju, kur viens uzņēmums pieņemtu lēmumu par
cita uzņēmuma akcionāru sarīkotām divām paralēlām sapulcēm, kurās pieņemti pretrunīgi lēmumi, piemēram, atlaist padomi vai
valdi. Esmu pārliecināts, ka nodrošināt tiesiski drošu vidi uzņēmējdarbībai noteikti ir valsts funkcija, un tas pirmkārt ir pašu
uzņēmēju interesēs. Man nav zināma neviena valsts, kur uzņēmumu reģistra vešana un lēmumu pieņemšana būtu privātās rokās. Tad
jau tikpat labi varam ietaupīt vēl 30 procentus no nozares finansējuma un likvidēt tiesas, atdodot krimināllietas, administratīvās un
visas civillietas privātajām šķīrējtiesām vai cietumu sargāšanu - kriminālajām autoritātēm.

Ar to es gribu teikt, ka diskusijas uzstādījums līdz šim ir bijis principā nepareizs. Jo ir pamatlietas, kas ir valsts funkcijas un kas tai
ir obligāti jānodrošina, protams, vienlaikus meklējot pēc iespējas efektīvākus veidus, kā to izdarīt, arī - sadarbībā ar privāto sektoru.

Diemžēl šobrīd ir izveidojusies arī kļūdaina izpratne par sabiedrības līdzdalību. Visi grib piedalīties lēmumu pieņemšanā, tikai
atbildību neviens negrib uzņemties. Turklāt ir priekšstats, ka konsultēšanās ar sabiedrību ir sabiedrības vai biežāk - konkrētas
interešu grupas - viedokļa obligāta ņemšana vērā. Bet tā nav! Konsultēšanās ir viedokļa uzklausīšana, izsvērtu lēmuma pieņemšanu
tomēr atstājot politiķu ziņā.

Tieslietu ministrijā un tās iestādēs šobrīd piespiedu kārtā notiek reformas un optimizācija, kas ļauj ietaupīt ievērojamus līdzekļus.
Kādēļ tas netika darīts iepriekš, "normālos" apstākļos?

Ir objektīvi jāatzīst, ka daļa kritikas ir pamatota un valsts aparātam līdz šim bieži ir pietrūcis paškritikas attiecībā uz darba
organizāciju. Gadījumi, kad iestādēs bija departamenti un nodaļas, kurās strādā viens cilvēks, noteikti nav atbalstāmi. Taču jāatceras
situācija 2007.-2008. gadā, kad valstij tāpat kā uzņēmējiem trūka kvalificēta darbaspēka un tā bija spiesta piedalīties šajā trakajā
"trekno" gadu skrējienā, tai skaitā brīžiem nesamērīgi palielinot darbinieku algas un bonusus. Jo arī šajos gados katrs vadītājs bija
atbildīgs par to, lai viņa vadītā iestāde veiktu savas funkcijas, un tam bija nepieciešami darbinieki, kuri savukārt prasīja privātajam
sektoram līdzvērtīgas algas. Šeit arī parādās valsts pārvaldes problēma - diemžēl laikus netika pamanīts, ka "gāzes pedālis" jau sen
ir pārāk cieši nospiests.

Sākot ar oktobri, esam veikuši arī Tieslietu ministrijas un tās 14 padotības iestāžu darba reorganizāciju. Ministrijas darbība
vēsturiski ir bijusi iedalīta četros sektoros: nozares un padotības iestāžu sektors, likumdošanas sektors, tiesu darba organizācija un
sektors, kas atbild par Eiropas tiesībām. Šobrīd esam apvienojuši divus sektorus - nozares un likumdošanas procesu pārraudzību -
un atteikušies no viena valsts sekretāra vietnieka amata. Jau pirms tam, pirmajā samazinājuma reizē tika likvidēts vēl viens valsts
sekretāra vietnieka amats - vispārējos jautājumos. Tātad kopumā vadības līmenī ministrijā no pieciem valsts sekretāra vietniekiem
mēs esam nonākuši pie trim, un palikušajiem slodze faktiski ir dubultojusies, atalgojumam samazinoties par 40 procentiem. Gandrīz
katrā departamentā  ir samazināts darbinieku skaits, visiem ir samazināts atalgojums. Centralizējot ministrijā vairākas funkcijas -
iekšējo auditu un komunikāciju, kā arī pārņemot no Tiesu administrācijas tiesu darba organizēšanu, esam samazinājuši darbinieku
skaitu padotības iestādēs.

Vasarā starp valdību un sociālajiem partneriem tika panākta vienošanās, ka ministriju aparāti skaitliski tiks samazināti par 30
procentiem. Kā jums ir izdevies ievērot šo nosacījumu?

Pilnīgi skaidru matemātiku mums izjauc fakts, ka Tieslietu ministrija pārņēma integrācijas lietu sekretariāta pienākumus un daļēji arī
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkcijas. Finansējumam līdzi nāca arī daļa darbinieku. Tāpat - jau minētās funkciju
centralizācijas laikā - mēs likvidējām sešas iekšējo auditoru štata vietas padotības iestādēs, bet divus no šiem darbiniekiem
paņēmām strādāt ministrijā. Tādēļ nedrīkst vērtēt tikai mūsu ministrijas darbinieku skaitu gada griezumā. Bet, ja mēs atskatāmies uz
visu minēto funkciju veicēju skaitu un salīdzinām to ar šodienas situāciju, tad, protams, darbinieku sistēmā kopumā tagad ir par 30
procentiem mazāk.

Tiesnešiem laikam vienīgajiem visā tieslietu sistēmā ir samazinātas algas ar norādi uz konkrētu termiņu. Vai tas nozīmē, ka viņi var
cerēt, ka viņu atalgojums pēc tam atgriezīsies iepriekšējā līmenī?

Jā, likumā "Par tiesu varu" ir norādīts 2012. gada 31. decembris - laiks, līdz kuram tiesnešu algas tiek samazinātas. Ar to
likumdevējs ir skaidri norādījis, ka pēc šī datuma jautājums par algu atjaunošanu ir aktualizējams. Varat būt droši - Tieslietu
ministrija noteikti sagatavos valdības un Saeimas izskatīšanai attiecīgu likuma grozījumu un budžeta pieprasījumu. Protams, mēs
tagad nevaram paredzēt, kāda būs valsts finanšu situācija 2012. gadā. Bet no likumdevēja puses šāds termiņš noteikti vērtējams kā
pozitīvs signāls.
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Nav pieņemams, ka pat valstij, iegūstot datus no šīs
elektroniskās sistēmas, par to ir jāmaksā.

 

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Ringolds Balodis: "Arī krīzē ir jādomā par iestādes
attīstību."

"Ja no iestādes finansiālās puses palūkojamies uz reālo situāciju, kāda tā ir šobrīd, - cik vien var,
darbinieku skaits jau ir samazināts, tomēr, iespējams, šis process pilnībā vēl nav noslēdzies.
Tāpat arī algas nākamajā gadā, visticamāk, vēl nāksies samazināt. Taču, ja apsver jautājumu, vai
perspektīvā ir jādomā par kādu reģionālo nodaļu slēgšanu, tad vismaz šobrīd tas netiek plānots.
Tā kā reģionos pašvaldības mums ir izrādījušas pretimnākšanu, bez atlīdzības nomā piedāvājot
savas telpas, nodaļu slēgšana salīdzinājumā ar agrākiem laikiem tagad būtisku finansiālu
ietaupījumu vairs nedotu. Tamdēļ pie turpmāka iestādes finansējuma samazinājuma to arī
neplānojam, bet runa varētu būt par ļoti nopietnu reģistra funkciju pārskatīšanu. Lai gan, pēc
būtības, neko lieku un nevajadzīgu šeit nedarām.

Daudzi darbinieki strādā dubultu slodzi un, ja agrāk bija prēmijas kā stimuls, tad šobrīd vairs
nav iespēju stimulēt cilvēkus, lai motivētu tos vēl intensīvākam darbam. Protams, šajā kontekstā
daudz rūpīgāk ir jādomā par darba organizāciju un optimizāciju, tostarp, lai savā darbībā mēs kā
iestāde turpinātu ievērot labas pārvaldības principu. Nedomāju, ka šobrīd jau ir noticis kaut kas
ļoti ārkārtējs, bet tas, protams, ir līdz laikam, un riski palielinās - darbinieku slodze un stress

pieaug, bet tam pretim nav ko likt. Jā, atšķirībā no pagājušā gada, kad konkursos uz amata vakancēm pieteicās pāris cilvēku, tagad
piesakās simtiem. Taču mēs saprotam - tas nav tādēļ, ka mums ir konkurētspējīgs atalgojums un darbs Rīgas centrā,  bet gan tādēļ,
ka visapkārt valda totāls bezdarbs. Negribu sacīt, ka tikai atalgojums ir tas, no kā atkarīga paveiktā darba kvalitāte, taču vienlaikus
jāapzinās, ka nevar no cilvēkiem tikai prasīt, par to nemaksāt neko un cerēt uz viņu lojalitāti un augstu darba ražīgumu.

Es negribu runāt ar pēdējā laikā nodeldētām frāzēm: "krīze kā
izaicinājums" vai "krīze kā iespēja", taču jebkurā gadījumā
man kā iestādes vadītājam šajā krīzes laikā ir tikai divas
iespējas: nolaist rokas un vienkārši funkcionēt vai arī pieņemt
situāciju un cīnīties. Es izvēlos otro variantu, tāpēc ar skatu
uz attīstību esam pat izvirzījuši vairākas svarīgas lietas, kas ir mūsu nākamā gada prioritātes. Pirmā no tām - 2011. gada vasarā
beidzas starp Tieslietu ministriju un SIA "Lursoft" noslēgtais līgums, uz kura pamata līdz šim visi Uzņēmumu reģistra dati tiek
apkopoti un uzturēti privātajai kapitālsabiedrībai piederošā informācijas sistēmā. Neskaitot pašu "Lursoft", neviens cits ar šiem
datiem elektroniskā formātā operēt un rīkoties nevar, un valstij (Uzņēmumu reģistram) pašreiz ir vienīgi arhīva informācija papīra
formātā. Nevar noliegt - arī pateicoties "Lursoft", esam iestāde, kas var sniegt ļoti augstvērtīgus pakalpojumus, taču nav
pieņemams, ka pat valstij, iegūstot datus no šīs elektroniskās sistēmas, par to ir jāmaksā. Nevaru pozitīvi vērtēt faktu, ka visi valsts
pārvaldes iestādes - reģistra - dati pilnībā atrodas privātas sabiedrības ziņā. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka jābūt privātajai un
publiskajai partnerībai, taču ne tādā formā kā pašlaik. Līdz ar to mums jau nākamajā gadā neatliekami ir jāstrādā pašiem pie savas
elektroniskās sistēmas izveides. Ja tas netiks darīts, visticamāk, arī nākotnē vajadzēs turpināt strādāt ar esošo sistēmu, protams,
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Jautājums par valsts valodas aizsardzības un kontroles
funkciju nodošanu privātajam sektoram vispār nav
apspriežams.

turpinot arī pašreizējās tiesiskās un tad jau - teju beztermiņa - attiecības ar "Lursoft".

Ar minētajiem plāniem par savas sistēmas izveidi ir saistīti vēl citi risināmie jautājumi, tostarp par Vienoto juridisko personu
reģistru. Šai sakarā jau līdzšinējā darba procesā ir kļuvis skaidrs, ka patiesībā mums ir nepieciešams jauns funkciju deleģējums, jo
šobrīd vairs nerunājam par to, ka reģistrs varētu veikt arī valsts un pašvaldību iestāžu uzskaiti, bet, iespējams, mēs pat varētu
uzņemties arī saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju. Tas savukārt ir saistīts ar elektronisko reģistrāciju, no kā izriet
elektroniskās sistēmas pielāgošana arī minētajam mērķim. Līdz ar to elektroniskā sistēma jau pamatā ir jāveido tā, lai būtu
piemērota šīm jaunajām funkcijām.

Bez tam kā nozīmīgākie tuvākā laika uzdevumi noteikti jāmin elektroniskās reģistrācijas tiešsaistes režīmā ieviešana, protams,
saglabājot arī iespēju klientus apkalpot klātienē, kā arī citu e-pakalpojumu nodrošināšana. Tas automātiski aktualizē jautājumu par
reģistra arhīva digitalizāciju, tādējādi nodrošinot tajā uzkrāto dokumentu pieejamību elektroniskā formā.

Šim nolūkam esam iesnieguši divus projektu aktivitāšu pieteikumus, jo izklāstīto mērķu finansējuma avots varētu būt Eiropas
struktūrfondi. Protams, šie jauninājumi un uzlabojumi prasa gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan arī finansējumu, un tā šajā, krīzes
laikā, raugoties no malas, varētu šķist diezgan utopiska iecere. Jā, iespējams, kāds varētu tā uzskatīt, taču man ir jādomā par savas
iestādes darbu un attīstību, un, ja palūkojamies uz Eiropas sniegto finansējumu pieejamību un izlietojumu, tad, manā skatījumā,
iepriekš minētais ir pavisam reāli īstenojams. Tajā pašā laikā, ja manis minētās prioritātes negūs pienācīgu valdības atbalstu, nekas
īpaši ļauns jau nenotiks - viss turpināsies līdzšinējā garā. Taču tādā gadījumā nevajag imitēt, ka it kā tiek domāts par
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju atbalstu, tādējādi apliecinot, ka valsts tā īsti uzņēmēju
virzienā nemaz neskatās."

 

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš: "Valsts valodas centrs savas funkcijas izpildīs."

"Visupirms jānorāda, ka tas Valsts valodas centrs (VVC), par kuru runājam šodien, visādā ziņā
būtiski atšķiras no centra, kāds tas bija vēl pat pirms pusgada un gada. Proti, agrāk jautājums par
VVC pārveidošanu dienaskārtībā ir bijis ne reizi vien, un šajā gadā tas arī ir izdarīts - 2009.
gada 12. martā Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par valsts aģentūras "Tulkošanas un
terminoloģijas centrs" reorganizāciju, minēto iestādi pievienojot VVC. Tādējādi no 2009. gada
1. jūlija Tulkošanas un terminoloģijas centrs kā atsevišķa iestāde ir pārstājusi eksistēt un kļuvusi
par Valsts valodas centra sastāvdaļu. Līdz ar to ievērojami ir paplašinājušās arī VVC funkcijas.

Līdztekus iepriekšējām - uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanā, aizsargāt
valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, noteikt valsts valodas lietojumu valsts un
sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos u. c. - pārmaiņu dēļ klāt
nākušas jaunas: Latvijai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas
Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālā tulkošana latviešu valodā un
nacionālo tiesību aktu tulkošana Eiropas Savienības dalībvalstu valodās, tāpat arī sagatavojami
priekšlikumi vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai
normatīvajos aktos un izstrādājama un attīstāma tiesību aktu tulkošanas metodika u. c.

Šajā sakarā jāteic, ka minēto iestāžu apvienošana savā ziņā mums tagad ļauj diezgan racionāli un, iespējams, pat vieglāk pārdzīvot
šo krīzi, jo, īstenojot reorganizāciju, budžeta izdevumu daļā daudzas lietas jau ir rūpīgi izvērtētas un pārskatītas. Tā, piemēram, visi
tagad esam "saspiedušies" vienās telpās, un tas ir ļāvis ietaupīt gan uz telpu īres, gan arī komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu
rēķina, vienlaikus optimizēti vēl citi izdevumi.

Tāpat ne tikai krīze, bet ikviena reorganizācija ļauj rūpīgāk izvērtēt jebkuru darba organizācijas elementu, tos, iespējams, pārkārtojot
un mainot jau ierasto kārtību, lai darbu organizētu vislabākā iespējamā veidā. Tā kā uzdevumi mainās, arī atbilstošā struktūrvienība
ir jāpakļauj uzdevumu efektīvai izpildei, nevis otrādi. Tāpēc arī šajā ziņā mums visi priekšdarbi jau ir veikti, lai nodrošinātu pēc
iespējas efektīvāku savu funkciju nodrošināšanu.

Arī lielais darbinieku skaita mazinājums mums jau ir bijis 2008. gadā un šā gada pirmajā pusē, līdz ar to šis sāpīgais process ir aiz
muguras, un labi saprotu iestāžu vadītājus, kuriem tas vēl norit pašlaik. Tā kā štatu samazināšanu jau esam pārdzīvojuši, varētu
sacīt, ka darbinieku skaits šobrīd ir visnotaļ neliels, bet diezgan stabils.

Ja kontekstā ar iepriekš minēto skatāmies uz VVC darbību nākamgad, šis jautājums būtu dalāms divās daļās. Tātad attiecībā uz
vienu no iestādes darbības jomām - uzraudzīt Valsts valodas likuma ievērošanu, kuru īsteno inspektori gan Rīgā, gan reģionos -
mums nav plānu samazināt reģionālo darbinieku skaitu, jo tas nekad nav bijis liels. Vienīgā vieta, kur ir vairāk par vienu darbinieku,
ir Daugavpils ar trim inspektoriem, tiesa, aptverot Daugavpils un Krāslavas rajonu.

Otra galvenā funkciju daļa ir tā, kuru kādreiz pārstāvēju es, -
tiesību aktu, dokumentu tulkošana un terminoloģijas
metodiskā izstrāde, tai skaitā ikvienam latviešu valodas
lietotājam padarot brīvi pieejamu terminu datubāzi, kuras
resursus var izmantot, ne vien tulkojot kādu dokumentu, bet
arī radot jaunu, tādējādi nodrošinot terminoloģijas
vienveidību. Tātad, ja iestādes budžets saglabājas tādā apmērā, kāds tas ir prognozēts pašlaik, ir skaidrs, ka visas VVC
pamatfunkcijas tiks izpildītas. Protams, runa varētu būt par atsevišķu darbu apjomu dažās situācijās, piemēram, vēl stingrāk
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pamatfunkcijas tiks izpildītas. Protams, runa varētu būt par atsevišķu darbu apjomu dažās situācijās, piemēram, vēl stingrāk
izvērtējot prioritātes, teiksim, kuru dokumentu tulkošana ir prioritāra. Tomēr, kā jau minēju, nevienu pamatfunkciju negrasāmies
būtiski mazināt.

Tāpat, ja izsaka pieņēmumu, vai kādu no VVC funkcijām varētu deleģēt privātajam sektoram, jāatzīst, ka mūsu kompetences jomās
es tādas neredzu. Terminoloģijas izstrāde un vienādošana, kā arī pieejamības veicināšana lietotājiem jebkurā gadījumā ir valstiska
funkcija. Tas pats būtu attiecināms uz oficiālo dokumentu un tiesību aktu tulkošanu. Nedomāju, ka šādā veidā aizņemam lielu
tulkošanas tirgus daļu un liedzam privātajam sektoram šīs funkcijas īstenot efektīvāk. Pirmkārt, nesniedzam pakalpojumus
privātpersonām, jo tā patiesi jau būtu jaukšanās privātajā uzņēmējdarbībā. Tāpēc pildām vien to darbu daļu, kas jebkurā situācijā
paliks valsts pārziņā. Otrkārt, teorētiski skatot, kaut ko no tulkošanas darbiem it kā varētu nodot privātajam sektoram, bet tas ir tik
niecīgs apjoms, ka tā būtu tikai tāda "matu skaldīšana". Turklāt tas atkal ir viens no mītiem, ka rezultāts valstij izmaksātu lētāk, jo
šajā sakarā noteikti ir jārēķinās gan ar normatīvajos aktos reglamentētu iepirkuma procedūru, gan arī jādomā par papildu
mehānismu, kā nodrošināt izpildīto darbu pieņemšanu un kvalitātes novērtēšanu.

Savukārt jautājums par valsts valodas aizsardzības un kontroles funkciju nodošanu privātajam sektoram vispār nav apspriežams."

 

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics: "Arī samazināta budžeta ietvaros
nodrošināsim tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbību."

Par cik ir samazinājies Tiesu administrācijas kopējais budžets salīdzinājumā ar 2006., 2007.,
2008. un 2009. gadu?

Tiesu administrācijas 2009. gada likumā "Par valsts budžetu 2009. gadam" apstiprinātais
budžets Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 32
procentiem lielāks, bet samazinājies salīdzinājumā ar:

• 2007. gadu - par 12%;

• 2008. gadu - par 32%;

• 2008. gada 4. decembrī apstiprināto budžetu - par 19%.

Tiesām un zemesgrāmatu nodaļu darbības nodrošināšanai atvēlētais budžets salīdzinājumā ar
2006. gadu ir par 29 procentiem lielāks, bet samazinājies salīdzinājumā ar:

• 2007. gadu - par 4%;

• 2008. gadu - par 12 %;

• 2008. gada 4. decembrī apstiprināto budžetu par 17%.

Kam Tiesu administrācija tērē visvairāk? Attiecībā uz kuriem komponentiem ir vislielākais finanšu samazinājums?

52% no Tiesu administrācijas darbības nodrošināšanai 2009. gadā paredzētā budžeta novirza atlīdzībai, savukārt 47% preču un
pakalpojumu apmaksai, t. sk. sakaru un pasta, telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksai. Tiesu administrācijas darbinieku
atalgojuma fonds, salīdzinot ar 2008. gadu, samazināts par 25%, sakaru un pasta izdevumi samazināti par 20%, reprezentācijas
izdevumi samazināti 14 reizes.

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu 2009. gada budžetu 71% apmērā veido līdzekļi tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzībai. 28% paredzēti
pakalpojumu un preču apmaksai, piemēram, sakaru un pasta pakalpojumu, telpu nomas, tiesu ekspertīžu, tiesas dokumentu un tiesas
sēžu tulkošanas, liecinieku un ekspertu izdevumu kompensācijai sakarā ar ierašanos uz tiesas sēdi u. c. pakalpojumu apmaksai.
Tiesu un darbinieku atalgojuma fonds 2009. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazināts par 10%. Finansējums informācijas
tehnoloģiju pakalpojumiem samazināts par 29%, savukārt ēku un telpu, transporta, iekārtu un inventāra nomai - par 17%.

Vai ir aprēķini, kāda būtu budžeta samazinājuma robeža, kuru pārsniedzot varētu sākt runāt par iestādes nespēju veikt savus
uzdevumus?

Uzskatām, ka pie 2010. gada budžeta samazinājuma ir sasniegta robeža, pie kuras iespējams nodrošināt iestādei deleģētos
uzdevumus. Turpmāka budžeta samazināšana nebūtu iespējama bez būtiskām reformām, kas saistītas ar atteikšanos no konkrētām
funkcijām. Līdzīgu uzskatu ir pauduši arī atsevišķi tiesu priekšsēdētāji, kuri domā, ka turpmāks izdevumu samazinājums, kas skartu
algas, amata vietas un pakalpojumus, stipri apgrūtinās tiesu darbu.

Kādas institucionālas izmaiņas ir Tiesu administrācijā? No kādām funkcijām Tiesu administrācija ir atteikusies vai kādas funkcijas
ir nākušas klāt?

Tiesu administrācija 2009. gadā ir optimizējusi iestādes struktūru, izdevumus un darbinieku skaitu atbilstoši piešķirtajam
finansējumam. Ir samazināts iestādes patstāvīgo struktūrvienību skaits - iepriekšējo 11 vietā šobrīd ir septiņas (likvidēts Tiesu darba
organizācijas departaments un Zemesgrāmatu departaments. Tā vietā izveidots Tiesu un zemesgrāmatu departaments, kurš pārņēmis
likvidēto struktūrvienību un Stratēģijas un attīstības nodaļas funkcijas. Administratīvajā departamentā  apvienotas iepriekš atsevišķas
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Būs iespējams nodrošināt tiesas sēdes videokonferences
režīmā, ļaujot ietaupīt ievērojamus līdzekļus, ko,
piemēram, maksā par ieslodzīto konvojēšanu uz tiesu

likvidēto struktūrvienību un Stratēģijas un attīstības nodaļas funkcijas. Administratīvajā departamentā  apvienotas iepriekš atsevišķas
struktūrvienības - Informācijas tehnoloģiju departaments, Kanceleja un, apvienojot trīs līdzšinējās Administratīvā departamenta
nodaļas, izveidota Materiāltehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas nodaļa). Šogad Tieslietu ministrijai nodotas atsevišķas
funkcijas, piemēram, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizācija, metodiskā vadība un sūdzību izskatīšana par tiesnešu darbu.

Kādas vēl institucionālas vai funkcionālas reformas tiek
plānotas vai pieļautas nākotnē?

2009. gada nogalē Tiesu administrācijā plānoti atkārtoti darba
organizācijas optimizācijas pasākumi, lai budžeta ietvaros
nodrošinātu normatīvajos aktos iestādei noteikto funkciju
kvalitatīvu izpildi, 69 tiesu iestādēm, 529 tiesnešiem un 1688 tiesu un zemesgrāmatu darbiniekiem sniedzot kvalitatīvus
pakalpojumus.

Kā vērtējat līdzšinējo Tiesu administrācijas darbu un kāds tas varētu būt nākamgad? Kādas būs prioritātes un kā darbu ietekmēs
budžeta izmaiņas?

2009. gadā Tiesu administrācija strādājusi vairākos virzienos - pie līdzekļu ekonomijas, tiesu iestāžu pieejamības uzlabošanas
iedzīvotājiem un tiesu iestāžu izvietojuma optimizācijas. Šī gada sākumā izveidoti četri Administratīvās rajona tiesas tiesu nami
reģionos, kas nodrošina šīs tiesas pieejamību reģionu iedzīvotājiem un veicina ātrāku Administratīvās rajona tiesas lietu izskatīšanu.

Šogad piecas zemesgrāmatu nodaļas - Ludzā, Aizkrauklē,  Rēzeknē,  Valmierā un Saldū - ir apvienotas vienās telpās ar attiecīgo
rajonu tiesām, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu zemesgrāmatu nodaļu darbu un pakalpojuma pieejamību samazināta budžeta
ietvaros.

Tāpat jau šobrīd visu zemesgrāmatu nodaļu apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja par nodaļas pakalpojumiem norēķināties ar
kredītiestāžu maksājumu kartēm, līdz gada beigām to varēs izdarīt arī visās rajonu (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās.

Tiesu administrācija nākamgad turpinās šogad iesāktos projektus - Latvijas tiesu modernizāciju un zemesgrāmatu dokumentu arhīva
elektronizāciju.

Latvijas tiesu modernizācija, ko finansē Latvijas un Šveices sadarbības programma, trīs gadu laikā paredz investīcijas tiesu attīstībā.
Tā rezultātā jau nākamgad būs iespējams nodrošināt tiesas sēdes videokonferences režīmā, ļaujot ietaupīt ievērojamus līdzekļus, ko,
piemēram, maksā par ieslodzīto konvojēšanu uz tiesu. Tāpat projekts paredz vairākus citus tiesu modernizēšanas un pieejamības
uzlabošanas pasākumus, izmantojot jaunās tehnoloģijas un ieviešot modernas metodes tiesu darbā.

2010. gadā Tiesu administrācija turpinās aktīvu darbību pie zemesgrāmatu arhīva elektronizācijas projekta, kuru finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds. Šajā projektā notiks papīra formāta zemesgrāmatu dokumentu nomaiņa uz digitāliem dokumentiem, kas
tuvākajā nākotnē nodrošinās būtisku resursu ietaupījumu īpašuma reģistrācijas procesā iesaistītajām institūcijām un samazinās
administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem.

2010. gadā Tiesu administrācija turpinās nodrošināt nepārtrauktu tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbību samazināta budžeta
ietvaros.

 

Valsts probācijas dienesta vadītājs Aleksandrs Dementjevs: "Mūsu mērķis ir saglabāt
pakalpojumu kvalitāti."

Par cik ir samazinājies Valsts probācijas dienesta kopējais budžets salīdzinājumā ar 2006.,
2007., 2008. un 2009. gadu?

2006. gadā - Ls 3 242 903

2007. gadā - Ls 5 294 695

2008. gadā - Ls 5 783 012

2009. gadā - Ls 3 851 375

2010. gadā - Ls 2 881 575

Kam Valsts probācijas dienests tērē visvairāk? Attiecībā uz kuriem komponentiem ir vislielākais
finanšu samazinājums?

Atalgojumam un pakalpojumiem finansējums ir samazināts proporcionāli kopējam samazinājumam.

Vai ir aprēķini, kāda būtu budžeta samazinājuma robeža, kuru pārsniedzot varētu sākt runāt par iestādes nespēju veikt savus
uzdevumus?

2010. gada finansējums ļauj veikt funkcijas minimālā apjomā, turpmākais samazinājums neļaus nodrošināt tiesas nolēmumu izpildi
dienestā noteiktajā uzraudzības līmenī, tas būs jāsamazina, tādējādi noteikti pieaugs recidīva līmenis un pieaugs sabiedrības
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dienestā noteiktajā uzraudzības līmenī, tas būs jāsamazina, tādējādi noteikti pieaugs recidīva līmenis un pieaugs sabiedrības
apdraudējums, turklāt recidīva līmeņa pieaugums par 1% valsts budžetā nes zaudējumus Ls 1 620 659.

Kādas institucionālas izmaiņas ir Valsts probācijas dienestā?

Valsts probācijas dienesta personāls 2009. gadā ir samazināts par 144 darbiniekiem.

Likvidēta Komunikācijas nodaļa, Postpenitenciārās palīdzības nodaļa, apvienota Personālvadības un lietvedības nodaļa, kā arī
saimniecības un Informācijas un tehnoloģiju nodaļa, likvidēta Līvānu filiāle.

No kādām funkcijām Valsts probācijas dienests ir atteicies vai kādas funkcijas ir nākušas klāt?

No 2009. gada 1. jūnija izslēgta postpenitenciārās palīdzības sniegšanas funkcija un uz laiku ierobežots vairāku funkciju īstenošanas
apjoms, nosakot, ka:

1) līdz 2012. gada 31. decembrim Valsts probācijas dienesta apmācīts starpnieks izlīgumā iesaistās tikai pirmstiesas kriminālprocesa
laikā;

2) to personu uzvedības kontroli, par kurām pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no
kriminālatbildības, Valsts probācijas dienests neveic līdz 2012. gada 31. decembrim;

3) līdz 2012. gada 31. decembrim Valsts probācijas dienesta sagatavoto izvērtēšanas ziņojumu prokurors un tiesa var pieprasīt tikai
par tām personām, kuras apsūdzētas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret dzimumneaizskaramību un tikumību, kā arī par
apsūdzētajiem, kuri noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgi;

4) līdz 2012. gada 31. decembrim nepiedalās notiesāto sociālās uzvedības korekcijā soda izciešanas laikā un neīsteno notiesātajiem
paredzētās probācijas programmas.

Kādas vēl institucionālas vai funkcionālas reformas tiek plānotas vai pieļautas nākotnē?

Tuvākajā laikā izmaiņas netiek plānotas. Bet, ja būs budžeta samazinājums, būs nepieciešams samazināt uzraudzības līmeni. Tas,
savukārt, noteikti palielinās recidīva līmeni.

Kā vērtējat līdzšinējo Valsts probācijas dienesta darbu un kāds tas varētu būt nākamgad? Kādas būs prioritātes un kā darbu
ietekmēs budžeta izmaiņas?

Valsts probācijas dienesta darbs ir vērsts uz sabiedrības drošības veicināšanu. Šo misiju dienests īsteno caur Valsts probācijas
dienesta likumā noteiktajām funkcijām. 2009. gads bija izaicinājuma gads Valsts probācijas dienesta pastāvēšanai un funkciju
īstenošanai. Neraugoties uz finanšu un funkciju samazinājumu, uzskatām, ka esam veiksmīgi tikuši ar šiem jautājumiem galā.
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka varējām samazināt recidīva līmeni probācijas klientu vidū, 2008. gadā tas bija tikai 4%.

Nākamgad VPD plāno noturēt funkciju izpildes kvalitāti, nesamazinot intensitāti darbā ar klientu un motivēt klientus iesaistīties
probācijas programmās, kā arī attīstīt izlīgumu, ieviešot jaunu metodi - izlīguma sanāksmi.

Materiālu kopu sagatavoja: Dina Gailīte, Sannija Matule un Gatis Litvins

 

Iestāžu reformas un citas pārmaiņas tieslietu sistēmā

2009. gadā veikto strukturālo reformu (to skaitā funkciju samazināšanas) rezultātā ietaupīti 29 miljoni latu.

Tieslietu ministrija (TM)

Likvidētas divas TM valsts sekretāra vietnieka amata vietas (bija piecas, tagad ir trīs), apvienojot likumdošanas un nozaru
politikas sektorus, kā arī vairākas struktūrvienības nododot tiešā valsts sekretāra pakļautībā.

Pārtraukta Ministru kabineta (turpmāk - MK) pārstāvības Satversmes tiesā nodrošināšana. Turpmāk MK Satversmes tiesā
pārstāvēs atbildīgās ministrijas un Valsts kancelejas attiecīgi pilnvarots pārstāvis. MK viedokļa sagatavošanu un pārstāvību
Satversmes tiesā koordinēs Valsts kanceleja. Likvidēta MK pārstāvja Satversmes tiesā amata vieta.

Tieslietu ministrija pārņēmusi funkcijas:

• TM pārņēmusi reorganizētās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkcijas: sabiedrības integrācija,
Hāgas konvencijas ieviešanas jautājumi, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana / uzraudzīšana u. c.;

• no visām TM padotības iestādēm, izņemot Satversmes aizsardzības biroju, TM Sabiedrisko attiecību nodaļa pārņēmusi
sabiedrības informēšanas pienākumu. Attiecīgās struktūrvienības un štata vietas padotības iestādēs likvidētas;

• no lielākās daļas padotības iestāžu TM Iekšējā audita nodaļa pārņēmusi iekšējā audita funkciju. Attiecīgās struktūrvienības un
štata vietas padotības iestādēs likvidētas;
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• no padotības iestādēm TM pārņēmusi stratēģijas izstrādes funkcijas;

• no Tiesu administrācijas TM pārņēmusi tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizāciju un metodisko vadību, sūdzību
izskatīšanu par tiesnešu darbu u. c.

Valsts valodas centrs (VVC)

Ar šā gada 1. jūliju reorganizēta valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs", pievienojot to TM padotības iestādei -
Valsts valodas centram. Papildus tam, optimizējot VVC struktūru un samazinot darbinieku skaitu, izdevumi kopumā samazināti
par apmēram 28 000 latu.

Datu valsts inspekcija (DVI)

Pārtraukta personu, kas veic personas datu apstrādes auditus valsts un pašvaldību institūcijās, akreditācija. Pārtraukta informācijas
atklātības un pieejamības ievērošanas uzraudzība. DVI vairs nepārbaudīs iestāžu rīcību, atsakoties sniegt informāciju vai izpildīt
informācijas pieprasījumu, kā arī faktisko rīcību, kas izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana. Iestādes
izdoto administratīvo aktu par atteikumu sniegt informāciju vai izpildīt informācijas pieprasījumu, kā arī faktisko rīcību, kas
izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana, varēs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

Naturalizācijas pārvalde (NP)

Jau likvidēta NP Jelgavas reģionālās nodaļas Bauskas filiāle un Latgales reģionālās nodaļas Madonas filiāle. Jelgavas reģionālā
nodaļa reorganizēta par Rīgas reģionālās nodaļas filiāli un Valmieras reģionālā nodaļa - par Rīgas reģionālās nodaļas filiāli.
Optimizētas reģionālās struktūrvienības un centrālā aparāta struktūrvienības.

Saskaņā MK 2009. gada 13. oktobra lēmumu TM jāsagatavo NP reorganizācija līdz 2009. gada 31. decembrim un tās funkciju
nodošana Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), tādējādi vienā institūcijā nodrošinot personas
statusa noteikšanas un piešķiršanas funkcijas īstenošanu, kā arī ietaupot valsts iestāžu uzturēšanas izdevumus.

2009. gadā Naturalizācijas pārvaldei bija paredzēti 845 797 lati, saskaņā ar 2010. gada valsts budžeta projektu - 545 002 lati.
Nododot NP funkcijas PMLP, plānots, ka PMLP funkciju nodrošināšanai no valsts budžeta saņems 445 002 latus, reorganizācijas
rezultātā ietaupot 100 000 latu.

Valsts probācijas dienests (VPD)

VPD personāls 2009. gadā ir samazināts par 144 amata vietām, likvidēta postpenitenciārās palīdzības sniegšanas funkcija un uz
laiku ierobežots īstenošanas apjoms vairākām funkcijām (starpniecība izlīgumā; personu, par kurām pieņemts lēmums par
kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzvedības kontrole; apsūdzēto personu izvērtēšanas
ziņojumi; notiesāto sociālās uzvedības korekcija).

Valsts zemes dienests (VZD)

VZD pakāpeniski pārtrauc zemes kadastrālajā uzmērīšanā licencēto un sertificēto personu uzraudzību, kas no šā gada 1. jūlija
nodota privātajam sektoram.

No šā gada 1. septembra VZD ieviestas strukturālas izmaiņas - reorganizētas astoņas reģionālās nodaļas, to vietā izveidojot
piecas, taču klientu apkalpošanas vietas paliek līdzšinējās un klienti VZD sniegtos pakalpojumus varēs pasūtīt un saņemt
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VZD veicis arī atbalsta funkciju centralizēšanu, kopumā ietaupot 313 000 latu. Proti, pirms reformas VZD veidoja deviņas
juridiskas personas (centrālais aparāts un astoņas reģionālās nodaļas), kas katra atsevišķi veica iepirkuma procedūras, gatavoja
atsevišķus finanšu pārskatus, strādāja ar atsevišķām datubāzēm un veica personāla atlasi, tādējādi astoņās reģionālajās nodaļās
dublējot atbalsta funkciju struktūrvienības.

Uzņēmumu reģistrs (UR)

Veiktas izmaiņas iestādes struktūrā, saīsināts UR darba laiks, pārejot uz četrām darba dienām. Mainītas vairāku reģionālo nodaļu
atrašanās vietas (adreses), tā samazinot izdevumus par telpu uzturēšanu.

Tiesu administrācija (TA)

Likvidēts tiesu piesēdētāju institūts. Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem noteikts atalgojuma samazinājums. Tiesnešiem amatalgas
samazināsies arī 2010. gadā. Optimizēta TA struktūra, daļu līdzšinējo TA funkciju nododot ministrijai.

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)

IeVP personāls 2009. gadā ir samazināts par 301 amata vietu (106 amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, 57 darbinieki un 138
ārstniecības personas). IeVP funkcijas nav samazinātas, tomēr ir notikušas citas būtiskas izmaiņas ieslodzījuma izpildes
nodrošināšanā. 2009. gadā ir būtiski ierobežota Latvijas Cietumu slimnīcas darbības joma, grozīts kriminālsoda - arests - izpildes
mehānisms, grozītas (samazinātas) ieslodzītajiem noteiktās uztura normas.
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mehānisms, grozītas (samazinātas) ieslodzītajiem noteiktās uztura normas.

Iestāžu un funkciju apvienošana

Jau veikts funkciju audits un pieņemts lēmums apvienot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu centra (šobrīd - IeM
pakļautībā) un Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra (TM pakļautībā) apvienošanu.

Lai 2011. gadā ietaupītu valsts budžeta līdzekļus, TM apsver iespēju apvienot vairākas padotības iestādes un to funkcijas:

• apvienot Uzturlīdzekļu garantijas fondu un Juridiskās palīdzības administrāciju;

• apvienot Valsts probācijas dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi;

• izveidot Reģistru centru, apvienojot Valsts zemes dienestu, Uzņēmumu reģistru, Patentu valdi un zemesgrāmatu datubāzi.

Informācijas avots: Tieslietu ministrija
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