VALSTS PĀRVALDES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.27

Sēdi vada:
Valsts kancelejas direktors

2018. gada 15. maijā

J. Citskovskis

Piedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
jautājumos, Valsts pārvaldes politikas
departamenta vadītāja

B. Medvecka

Valsts prezidenta likumdošanas un
juridiskā padomniece

K. Jaunzeme

Saeimas Administrācijas Personāla nodaļas vadītāja

L. Puiše

Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
direktore un vadošā pētniece

I. Kažoka

Biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" padomniece
juridiskajos jautājumos

K. Kinča

Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un
kultūras tiesību nodaļas vadītāja vietnieks

R. Koņuševskis

Latvijas Bankas padomes loceklis

E. Kušners

Valsts kontroles Politiku plānošanas projektu un
analīzes procesu vadītājs

V. Stūris

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas
fakultātes "Sabiedrības vadība" maģistra studiju
programmas direktore, Latvijas Universitātes
docente

L. Seimuškāne

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" viceprezidents un
valdes loceklis

I. Pūķis
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Uzaicinātie eksperti:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante

I. Kušķe

Protokolē:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu
nodaļas konsultante

L. Dimitrijeva

Sēdi sāk: plkst. 15:30
Sēdi vada: J. Citskovskis

1. jautājums
Diskusija par Ministru kabineta ieteikumu projektu "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas principi"
_______________________________________________________________
Ziņo: I. Kušķe
I. Kušķe informē padomes locekļus par Ministru kabineta ieteikumu projekta "Valsts pārvaldes
vērtības un ētikas principi" saturu un turpmāko virzību.
Padomes locekļi diskusijā rosina izstrādāto dokumentu padarīt lakoniskāku, to vienkāršojot un
saīsinot, pilnveidojot tā struktūru, kā arī izvērtēt dokumenta tvērumu, lai to varētu attiecināt gan
uz politiskajām amatpersonām, gan pašvaldībām.
Nolemts: pieņemt zināšanai I. Kušķes sniegto informāciju.

2. jautājums
Informācija par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanas gaitu
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Citskovskis
J.Citskovskis sniedz ieskatu aktualitātēs par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanas
gaitu, norādot uz vairākiem labās prakses piemēriem dažādos resoros un iestādēs, kur reformas
tiek īstenotas, uzsverot, ka reformas plānots īstenot četros svarīgākajos virzienos: cilvēkresursu
kapacitāte, administratīvais slogs, publiskie pakalpojumi un atbalsta funkcijas.
Padomes locekļi diskusijā norāda, ka plānotais vērtējams pozitīvi, vienlaicīgi vēršot uzmanību,
ka darbinieku skaita samazināšana nav iespējama bez ārējā spiediena.
Nolemts: pieņemt zināšanai J. Citskovska sniegto informāciju.
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3. jautājums
Informācija par Valsts kancelejas projektu “ExCeL! – Izcilība Latvijas simtgadei!”
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Citskovskis
J. Citskovskis iepazīstina padomes dalībniekus ar Valsts kancelejas projektu “ExCeL!”, kuru
plānots uzsākt tuvākajā laikā.
Padomes locekļi aicina īpašu uzmanību vērst uz atbalsta ieguldīšanu stratēģiskajā komunikācijā,
komandu pieejās un tur, kuri ir vislielākais administratīvais slogs - tādu jautājumu risināšanā, kas
ir starp-institucionāli.
Nolemts: pieņemt zināšanai J. Citskovska sniegto informāciju.

Sēdi slēdz: plkst.17:30

Sēdes vadītājs:

J. Citskovskis

Protokolēja:

L. Dimitrijeva

