VALSTS PĀRVALDES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.19

2010.gada 25.martā

Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja, Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

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

A.Dravnieks

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

Tiesībsarga padomniece

V.Slaidiņa

Ministru prezidenta ārštata padomnieks valsts pārvaldes
jautājumos
E.Kušners
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

L.Straujuma

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

G.Puķītis

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas priekšsēdētāja biedrs

S.Šķesters

Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

E.Pastars

Nepiedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis
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Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

M.Pūķis

Valsts AS „Latvijas dzelzceļš” valdes
padomnieks

U.Pētersons

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību
teorijas un vēstures katedras lektors

A.Strupišs

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Publiskās pārvaldes profesors

E.Vanags

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
parlamentārais sekretārs

M.Krastiņš

Sabiedriskās politikas centra „Providus”
izpilddirektore

V.Tērauda

Latvijas Inteliģences apvienības pārstāvis

A.Baumanis

Biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna”
padomes priekšsēdētāja

L.Čigāne

Vidzemes augstskolas Sociālo zinātņu
fakultātes dekāne

D.Jansone

LPS priekšsēdis

A.Jaunsleinis

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas priekšsēdētājs

O.Spurdziņš

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas loceklis

J.Lagzdiņš

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas
zinātnes nodaļas docētāja

I.Reinholde

Vidzemes plānošanas reģiona padomes
priekšsēdētājs

N.Stepanovs

Zemgales plānošanas reģiona
iIzpildirektors

R.Vītoliņš
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Biedrības „Risinājumu darbnīca” valdes
priekšsēdētāja

Z.Miezaine

Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētniece

I.Kažoka

Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta direktors

P.Lībietis

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas
asociētais profesors
J.Ikstens
Uzaicinātie eksperti un novērotāji:
Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta
direktore
A. Rācene-Krūmiņa
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
konsultante
B.Medvecka
Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta
direktore
S.Dumbrovska
Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu
departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults
M.Knoks
Ministru prezidenta padomnieks
G.Freimanis
Protokolē:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja vietniece

R.Osvalde

Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

Sēde sākas plkst. 15:00
Par koncepciju par valsts vispārējā un specializētā civildienesta
sistēmas vienkāršošanu
(G.Veismane, B.Pētersone, S.Šķesters, G.Kauliņš, G.Freimanis,
E.Kušners, G.Puķīts, L.Straujuma, E.Pastars, M.Knoks, S.Dumbrovska,
A.Dravnieks)
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās B.Pētersones sniegto
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informāciju - prezentāciju par koncepcijas par valsts vispārējā un
specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu (turpmāk – koncepcija)
izstrādes gaitu un tajā ietvertajiem risinājumiem.
2. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus:
2.1. diskusijā par civildienesta attīstības mērķi sēdes dalībniekiem ir
atšķirīgi viedokļi – daži uzskata, ka civildienests Latvijā nav
nepieciešams, citi, ka tas ir attīstāms jaunā kvalitātē, proti, koncepcijā
jānosaka galvenās ierēdņa pazīmes un tam atbilstoši motivācijas faktori;
E.Kušners uzskata, ka valsts interesēs ir veidot īpašu darba attiecību
modeli ar cilvēkiem, kas atrodas valsts dienestā; koncepcijā ietverami gan
bonusi, gan citi kvalitātes un garantiju rādītāji, kas būtu ieviešami
uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī;
2.2. lielākajai daļai sēdes dalībnieku nav skaidrs koncepcijas mērķis,
rosinot to precizēt un izvērst; G.Freimanis rosina ietvert mērķī Latvijas
prezidentūru ES 2015 gadā; atsevišķi dalībnieki (E.Pastars, G.Pūķītis,
A.Dravnieks) ir gatavi atbalstīt koncepcijas piedāvāto 1.risinājuma
variantu;
2.3. G.Freimanis uzskata, ka koncepcijā nepieciešams pilnvērtīgs
vēsturiskais apraksts civildienesta attīstībai Latvijā, piedāvājot
civildienesta sistēmas uzlabojumus un raksturojot nākotnes ierēdni, lai, kā
uzsver A.Dravnieks, pēc pusgada valsts sekretāru vietā nestrādātu vecākie
referenti;
2.4. sēdes dalībniekiem nav vienots viedoklis vai vispār nav viedoklis
par civildienesta aptvērumu; S.Šķesters uzskata, ka pašvaldībās
civildienestu ieviest nebūtu vēlams, jo tur ir cita sistēma;
2.5. E.Pastars aicina nesaistīt civildienesta attīstības jautājumus ar
atalgojuma sistēmu, kura nav bāzēta uz motivācijas faktoriem;
2.6. G.Veismane vērš dalībnieku uzmanību, ka nedrīkst novilcināt
jautājuma risināšanu, jo jāsaprot tagad, kas ir ierēdnis;
2.7. E.Kušners uzskata, ka nepieciešama fundamentāla ierēdņa
definīcijas satura pārskatīšana, jāzina, kādam jābūt cilvēkam, kas
apveltīts ar valsts varu; vajag civildienesta sistēmu balstīt uz tirgus
principiem, nevis piesaistīt algas premjera algai; par šo iebilst citi sēdes
dalībnieki, uzskatot, ka nedrīkst sasaistīt civildienesta attīstību ar esošo
algu sistēmu;
2.8. vairums no sēdes dalībniekiem domā, ka koncepcijā nav
vajadzīgie uzstādījumi; M.Knoks atzīmē, ka koncepcija nerisina
civildienestā esošās problēmas; L.Straujuma jautā, kāds ir mērķis
civildienesta sistēmas reformai; R.Osvalde aicina sēdes dalībniekus
izteikties par civildienesta būtību, nevis izstrādāto koncepciju; sēdes
dalībnieki nav gatavi dot konstruktīvus priekšlikumus, kas būtu ietverami
koncepcijā; A.Dravnieks uzskata, ka piemērotākais brīdis, lai atjaunotu
civildienestu ir pirms būs labāki laiki;
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2.9. G.Freimanis aicina pāriet pie saturiskās diskusijas par
civildienestu, atkārtojot aicinājumu pievērsties 2015.gada prezidentūrai
ES, bet sēdes dalībniekiem nav konkrētu priekšlikumu;
2.10. G.Veismane vērš uzmanību, ka iztecējis sēdei paredzētais laiks
un aicina sēdes dalībniekus iesūtīt konstruktīvus priekšlikumus
koncepcijas pilnveidošanai.
3. Visiem sēdes dalībniekiem līdz š.g. 8.aprīlim iesniegt konkrētus
priekšlikumus civildienesta attīstības modelim Latvijā, kas iestrādājami
koncepcijā, sūtot informāciju uz e-pastu baiba.medvecka@mk.gov.lv.
Priekšlikumu nesniegšanas gadījumā lūgums apstiprināt, ka priekšlikumi
netiks sniegti.
4. Valsts kancelejai:
4.1. koncepcijas projektu papildināt ar vēsturisko civildienesta
attīstības gaitu Latvijā;
4.2. pēc priekšlikumu saņemšanas iestrādāt tos koncepcijā un
nepieciešamības gadījumā sasaukt atkārtotu sēdi, iespēju robežās
saskaņojot sēdes laiku ar sēdes dalībniekiem.

4. Dažādi
(G.Veismane)
1. G.Veismane pateicas visiem Valsts pārvaldes politikas attīstības
padomes sēdes dalībniekiem un uzaicinātajiem ekspertiem par līdzdalību
un izteikto viedokli.
2. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un paziņots.
Sēdi slēdz plkst.16:45.

Padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

