VALSTS PĀRVALDES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.11

2007.gada 5.oktobrī

Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja, Valsta kancelejas direktore
Padomes loceklis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

G.Veismane
M.Bičevskis

Piedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītāja vietniece
Latvijas Inteliģences apvienības pārstāvis
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes
Valststiesību zinātņu katedras pasniedzējs
Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas
asociētais profesors
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta
direktors
Biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” eksperte
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš"
valdes priekšsēdētāja vietnieks
Tiesībsarga padomniece
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes
Tiesību teorijas un vēstures katedras lektors
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Publiskās pārvaldes katedras profesors
Uzaicinātie eksperti un novērotāji:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta konsultants
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Pētersone
R.Osvalde
A.Baumanis
A.Dravnieks
J.Ikstens
A.Jaunsleinis
I.Leišavnieks
Z.Miezaine
E.Pastars
U.Pētersons
V.Slaidiņa
A.Strupišs
E.Vanags

V.Stūris
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likumdošanas jautājumos
Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas
Juriskonsults
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta konsultante
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta konsultants
Protokolē:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
Politikas plānošanas nodaļas konsultante

I.Nikuļceva
J.Tīts
K.Jaunzeme
D.Aizstrauta
J.Andžāns

A.Pētersone

Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja G.Veismane
Sēde sākas plkst. 10:00
Padomes priekšsēdētāja G.Veismane informē, ka sēdi no plkst.11:00
vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis
1. Par koncepcijas projektu ”Publisko aģentūru tiesiskā
regulējuma un finansēšanas modeļa pilnveidošanas
koncepcija”
(G.Veismane, R.Osvalde, A.Dravnieks, B.Pētersone, U.Pētersons,
M.Bičevskis, A.Baumanis, A.Jaunsleinis, I.Liepa, E.Vanags, A.Stupišs,
E.Pastars )
1.Pieņemt zināšanai R.Osvaldes sniegto informāciju par izstrādāto
koncepcijas projektu.
2.Būtiskākie apspriestie jautājumi:
2.1. izvērtētas atšķirības starp valsts aģentūrām un to statusu, noliedzot
iespējamību valsts aģentūras veidot kā atšķirīgas juridiskas personas, jo
pastāv dažādība viedokļos un to pamatojumā par šāda nodalījuma
nepieciešamību, tai skaitā – par aģentūru būtību. Izvērtēta iespējamība
atsevišķām pašfinansētām valsts aģentūrām noteikt atvasinātas publiskas
personas statusu;
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2.2.kā nozīmīgākā problēma valsts aģentūru tiesiskā regulējuma
sakārtošanā noteikta aģentūru finanšu plānošana un neelastīgā finanšu
izlietojuma atskaitīšanas sistēma;
2.3.risināms jautājums par atšķirīgo terminu izpratni Valsts pārvaldes
iekārtas likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību valsts aģentūru
darbības kontekstā. Tāpat nepieciešams attīstīt izpratni par atvasinātu
publisku personu;
2.4.pastāv atšķirīgi viedokļi par valsts aģentūru tiesībām izdot
administratīvos aktus par administratīvo sodu piemērošanu;
2.5.koncepcijas izstrādātājiem pieņemt zināšanai un nākotnē attīstīt ideju
par kopīgu valsts un pašvaldību aģentūru izveidošanas iespējām;
2.6.ierosināts valsts aģentūras attīstīt kā starpposmu starp valsts pārvaldes
iestādi un valsts komercsabiedrību, pakāpeniski nododot aģentūras
privatizācijai un vienlaikus efektivizējot to darbību un finanšu vadību.
3.Koncepcijas projekta izstrādātājiem ņemt vērā padomes locekļu
izteiktos ierosinājumus koncepcijas projekta turpmākā izstrādē un
virzīšanai akceptēšanai Ministru kabinetā.
2. Par koncepcijas projektu „Tiesību aktu informācijas sistēma”
(I.Nikuļceva, M.Bičevskis, A.Dravnieks, B.Pētersone, R.Osvalde, V.Sūris,
U.Pētersons, A.Baumanis, A.Jaunsleinis, E.Vanags, A.Stupišs, E.Pastars)
1.Pieņemt zināšanai I.Nikuļcevas sniegto informāciju par izstrādāto
koncepcijas projektu.
2.Būtiskākie apspriestie jautājumi:
2.1.ierosināts pilnveidot koncepcijas projektu, noregulējot savstarpējo
komunikāciju starp iestādēm, kā arī lēmumu pieņemšanas mehānismu par
likumprojektu izstrādi, lai to virzība neapstātos vienas atbildīgās iestādes
dēļ;
2.2.atsevišķi risināmi jautājumi par likumprojektu izstrādi un virzību, ja
to ierosina Saeima, kā arī politikas plānošanas dokumentu un tajos
noteikto sasaisti ar koncepcijas projektā paredzēto vienoto informācijas
sistēmu;
2.3.ierosināts pilnveidot koncepcijas projekta nosaukumu un to nomainīt
uz „Tiesību aktu vienotā informācijas sistēma”. Tāpat nepieciešams
ietvert risinājumus, kas saistīti ar sabiedrības iespējām piekļūt tiesību
aktiem un to projektiem dažādās izstrādes stadijās;
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2.4.pastāv atšķirīgi viedokļi par izstrādājamās informācijas sistēmas
vienotību un dažādu informācijas sistēmu savstarpēju integrēšanu, šādas
integrācijas iespējamību.
3.Koncepcijas projekta izstrādātājiem ņemt vērā padomes locekļu
izteiktos ierosinājumus koncepcijas projekta turpmākā izstrādē un
virzīšanai akceptēšanai Ministru kabinetā.
3. Dažādi
(M.Bičevskis )
1. Padomes locekļi iebildumus un komentārus, ja tādi radušies, par katru
koncepcijas projektu iesniedz atbildīgajai iestādei atsevišķi.
2. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un savlaicīgi paziņots.
Sēdi plkst.12:20 slēdz Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis

Padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

Padomes loceklis

M.Bičevskis

