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Sēdi atklāj:
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja, Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Piedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Tiesībsarga Labas pārvaldības departamenta vadītājs

A.Dravnieks

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

Vidzemes augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes
Politoloģijas studiju programmas direktore

K.Bākule

Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības
departamenta direktors
G.Kauliņš
Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

L.Straujuma

Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētniece

I.Kažoka

Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta direktors

P.Lībietis

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītāja vietniece

R.Osvalde
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Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” valdes
padomnieks

U.Pētersons

Tiesībsarga padomniece

V.Slaidiņa

Biedrības „Risinājumu darbnīca” valdes
priekšsēdētāja

Z.Miezaine

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību
teorijas un vēstures katedras lektors

A.Strupišs

Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

E.Pastars

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Publiskās pārvaldes profesors

E.Vanags

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
parlamentārais sekretārs

M.Krastiņš

Uzaicinātie eksperti un novērotāji:
Ministru prezidenta Valda Dombrovska ārštata
padomnieks valsts pārvaldes jautājumos

E.Kušners

Ministru prezidenta Valda Dombrovska padomnieks
tautsaimniecības jautājumos

G.Freimanis

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītājs

M.Krieviņš

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
vietniece
L.Kučinska
Protokolē:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
konsultante

Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja G.Veismane
Sēde sākas plkst. 10:00

A.Pētersone
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1. Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna par situāciju
valsts pārvaldē un civildienestā

2. Plāna projekts „Valsts pārvaldes un civildienesta optimizācijas
plāns”
(G.Veismane, B.Pētersone, M.Krieviņš, Z.Miezaine, U.Pētersons,
I.Kažoka, A.Dravnieks, G.Kauliņš, M.Pūķis, P.Lībietis, E.Kušners,
M.Krastiņš, V.Slaidiņa, G.Puķītis, E.Pastars, A.Strupišs, L.Straujuma,
L.Kučinska)
1. Pieņemt zināšanai B.Pētersones sniegto informāciju par plāna
projektu „Valsts pārvaldes un civildienesta optimizācijas plāns”
(turpmāk – plāns) un aktuālākajām problēmām Latvijā.
2. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

diskutabls jautājums par valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas
struktūrvienībām, to apjomu un lietderību, ņemot vērā, ka
politiskām amatpersonām ir savi preses sekretāri. Ievērojot, ka
šādas struktūrvienības netiek normatīvi regulētas, to nozīmība
un apmērs ir katras konkrētas iestādes atbildība, kā arī
komunikāciju struktūrvienībai valsts iestādē ir citas funkcijas
nekā politisko amatpersonu preses sekretāriem;
risināma problēma, kas saistīta ar tām iestādēm un to
vadītājiem, kas godprātīgi plāno savu darbu un iestādes
reorganizāciju veic efektīgi, jo valsts budžeta līdzekļu
samazinājuma apstākļos šādi vadītāji un iestādes cietīs vairāk
nekā tie, kas iestādes darbu neplāno efektīgi - optimizācijas
rezultātā visiem budžets tiek samazināts vienlīdzīgi;
samazinot finanšu līdzekļus valsts pārvaldes ietvaros,
nepieciešams apzināt tos avotus, kur finanšu resursi ir
pietiekami, nevis tos, kur efektīva valstij nepieciešamu funkciju
nodrošināšana jau šobrīd ir apgrūtināta un apdraudēta;
optimizācijas ietvaros pārskatāmi sociālie pabalsti;
nepieciešams vairot valsts pārvaldes iestāžu darbinieku
godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un apziņu, ka visi resursi
ir jātaupa, piemēram, izejot no kabineta, ir jāizslēdz gaisma. Tai
pat laikā, valsts iestādes budžeta līdzekļu taupīšana nedrīkst
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ietekmēt kvalitatīvu tiešā darba pienākumu veikšanu, piemēram,
nedrīkst taupīt uz telefona zvanu rēķina, ja citas institūcijas
viedoklis ir svarīgs;
2.6. nepieciešams izvērtēt valsts pārvalžu iestāžu pārraudzības
statusu, attiecinot to uz pēc iespējas mazāk iestādēm;
2.7. likvidējot valsts pārvaldes iestādes, valsts pārvaldes funkcijas
vai laužot saimnieciska rakstura līgumus, jāņem vērā, kādas
tiesiskās sekas rodas, jo nereti ir gadījumi, kad iestādes,
piemēram, noslēgušas automašīnu nomas vai līzinga līgumus,
kas patērē ievērojamus finanšu resursus, lai šīs sekas novērstu.
Tāpat izvērtējamas arī tās sekas, kas rodas, ja Latvija izvairās
no Eiropas Savienības tiesību normām izrietošo prasību
neievērošanas, jo nereti, iespējams, Latvijai ne tik vajadzīgo
funkciju īstenošanai, valsts iztērē vairāk budžeta līdzekļus nekā
tām funkcijām, kur finanšu līdzekļi ir vitāli nepieciešami;
2.8. aktualizējams jautājums, kā valsts iestādes slēdz līgumus par
telekomunikāciju pakalpojumiem, jo var tikt izveidota vienota
sistēma, slēdzot vienu līgumu visai valsts pārvaldei,
savstarpējās valsts pārvaldes sarunas nosakot kā bezmaksas, bet
maksas pakalpojumi tiktu saistīti ar starptautiskajām sarunām;
2.9. diskutabls jautājums par programmas Skype iekļaušanu valsts
pārvaldes darbā, jo pastāv uzskats, ka programmas lietošana nav
droša, programma nenodrošina citu telekomunikāciju veidu
aizvietošanu pilnībā;
2.10. ievērojot to, ka LR Satversme paredz valsts pārvaldei uz
jebkuru iesniegumu atbildēt pēc būtības, ir jārisina jautājums
par to, lai valsts pārvaldes iestādes netērētu savu laiku un
finanšu līdzekļus, atbildot uz viena iesniedzēja daudziem
iesniegumiem dažādām iestādēm, kas nav to kompetencē. Tai
pat laikā nedrīkst rasties situācija, ka iesniedzējam neatbild
neviena iestāde, arī tā, kuras kompetencē ir attiecīgais
jautājums. Turpinot valsts pārvaldes darba optimizāciju,
Iesniegumu likuma ietvaros būtu akcentējama iestāžu sadarbība
informācijas apmaiņā un atbilžu sniegšanā;
2.11. būtu nosakāmi nodevu objekti tajos sūdzību izskatīšanas
gadījumos, kuros publiskās personas (iestādes) risina privāto
tiesību subjektu savstarpēji izraisītus strīdus;
2.12. aktualizējams jautājums par to, uz ko attieksies visas valsts
pārvaldes un civildienesta reformas, jo, regulējot izmaiņas tikai
ar Ministru kabineta noteikumiem, tās var attiekties tikai uz
tiešajām valsts pārvaldes iestādēm. Likumam ir lielāks spēks,
reformas var tikt attiecinātas arī uz Latvijas banku, Sabiedrisko
pakalpojumu regulatoru u.c.;
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2.13. turpināma
diskusija
par
civildienesta
regulējuma
nepieciešamību valsts pārvaldē, jo pretējā gadījumā iestājas
darba tiesiskās attiecības, ko pilnībā regulē Darba likums. Tai
pat laikā aktualizējams jautājums par civildienesta nozīmi valsts
pārvaldē Latvijā, jo civildienesta sociālo garantiju sistēma ir
ievērojami samazināta un dažkārt pat sliktāka par Darba likuma
normām attiecībā pret ierēdņiem, piemēram, lai saņemtu nevis
vienu, bet trīs mēnešu darba algas atlaišanas pabalstu, ierēdņi
izstājas no civildienesta, jo Darba likums paredz trīs mēnešu
darba algas atlaišanas pabalstu.
3. Atbalstīt:
3.1. nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt valsts budžeta
plānošanas metodoloģijas maiņu, pārejot no gada plānošanas uz
elastīgu plānošanu vidējā termiņā, īpaši, kas attiecas uz valsts
aģentūru finansēšanas modeļa maiņu;
3.2. aktualizējams jautājums par valsts aģentūru statusu un
finansēšanas modeļa pilnveidošanu, kā arī atsevišķu iestāžu,
kurām ir valsts aģentūru pazīmes, pārveidošana par valsts
aģentūrām, piemēram, Uzņēmumu reģistrs;
3.3. nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai
efektivizētu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbu, kā arī
lai nodrošinātu efektīvu kontroli pār tām. Valsts
kapitālsabiedrībām ir jābūt tiem uzņēmumiem, kas valstij
nodrošina krīzes apstākļos papildus ienākumus, tās peļņa
nedrīkst aiziet tikai kapitālsabiedrības pašas labuma gūšanai.
Tāpat nepieciešams noteikt tās funkcijas, kas valstij ir jāveic
valsts kapitālsabiedrību statusā, lai nerastos valstij nevajadzīgas
un tirgu kropļojošas valsts kapitālsabiedrības;
3.4. nodrošināt, ka publiski tiek mainīts uzskats par to, ka Latvijā ir
dārgākā valsts pārvalde, jo situācija neatbilst patiesībai. Latvijai
nav dārgākā un lielākā valsts pārvalde, tās samazināšana
nepieciešama šobrīd tāpēc, lai samazinātu valsts pārvaldes
izdevumus un optimizētu valsts pārvaldes darbu;
3.5. taupības pasākumi nevar tikt veikti mehāniski, tiem ir jābūt
izvērtētiem un izsvērtiem, jo situācija nozarēs atšķiras;
3.6. atbalstīt plāna projekta pilnveidošanu un turpmāko virzību,
ņemot vērā Valsts pārvaldes politikas attīstības padomē
izteiktos ierosinājumus.
4. Dažādi
(G.Veismane, B.Pētersone)
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1. G.Veismane pateicas visiem Valsts pārvaldes politikas attīstības
padomes sēdes dalībniekiem par līdzdalību un izteikto viedokli.
2. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un paziņots.
Sēdi plkst.12:45 slēdz Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās B.Pētersone.

Padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

