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M.Bičevskis
L.Straujuma
R.Osvalde
A.Baumanis
A.Jaunsleinis
I.Leišavnieks
D.Jansone
Z.Miezaine
E.Vanags

J.Rauga
B.Medvecka
A.Rācene –
Krūmiņa

2
departamenta konsultante

I.Bloma

Protokolē:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
Politikas plānošanas nodaļas konsultante

A.Pētersone

Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja G.Veismane
Sēde sākas plkst. 10:00
Padomes priekšsēdētāja G.Veismane informē, ka sēdi vadīs Valsts
kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas
koordinācijas lietās B.Pētersone sakarā ar to, ka iepriekšējā dienā ir
apstiprināta jauna Latvijas valdība un notiek Valsts kancelejas un
valdības pirmās sanāksmes.
1. Par pamatnostādņu projektu ”Valsts pārvaldes attīstības
politikas pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”
(B.Pētersone, R.Osvalde, M.Bičevskis, A.Baumanis, A.Jaunsleinis,
E.Vanags, D.Jansone, Z.Miezaine, L.Straujuma, I.Leišavnieks)
1.Pieņemt zināšanai B.Pētersones sniegto informāciju par izstrādāto
pamatnostādņu projektu.
2.Būtiskākie apspriestie jautājumi:
2.1.ierosināts papildināt pamatnostādņu projektu, aktualizējot arī
vēlēšanu sistēmas kā institūcijas nozīmību valsts pārvaldes attīstības
procesā;
2.2. nepieciešams uzlabot pamatnostādņu projektu, ieverot valsts
pārvaldes attīstības un izaugsmes vīziju;
2.3. ierosināts uzlabot pamatnostādņu projekta piecu galveno attīstības
virzienu sasaiti ar likumos noteiktajiem principiem. Ierosināts projektu
papildināt ar šādiem principiem:
 sadarbības princips;
 vienkāršības princips;
 dažādības princips;
 „maksimāla informācija ar minimāliem datiem” princips
2.5. ierosināts akcentēt valsts pārvaldes pāreju no laikorientēta budžeta
plānošanas uz mērķorientētu budžeta plānošanas procesu;
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2.6. nepieciešams akcentēt rīcību virzienus, kas saistīti ar normatīvo aktu
izstrādes jautājumiem, aktualizējot pieeju, ka ne viss, kas tiek „rakstīts”
tiesību aktu formā, ir nepieciešams;
2.7.aktualizējams jautājums par Eiropas Savienības ietekmi uz valsts
pārvaldes attīstību ne tikai gadījumos, kad tiek izstrādāti Eiropas
Savienības Struktūrfondu projekti, bet arī birokrātisko procedūru un
tiesību normu piemērošanas un pārņemšanas gadījumos;
2.8. nepieciešams izvērtēt Latvijas jaunās valdības deklarāciju, tajā
noteiktos uzdevumus un to sasaisti ar pamatnostādņu projektā dotajiem
uzdevumiem;
2.9. ierosināts izstrādāt veidus, kā Latvijas inteliģence un citas
ieinteresētās puses spēj iepazīties ar dažādu politikas plānošanas
dokumentu projektiem to tapšanas stadijā, lai tiktu veicināta plašāka
dažādu sabiedrības grupu diskusija.
3.Pamatnostādņu projekta izstrādātājiem ņemt vērā padomes locekļu
izteiktos ierosinājumus pamatnostādņu projekta turpmākā izstrādē un
virzīšanai akceptēšanai Ministru kabinetā.
2. Par pamatnostādņu projektu „Valsts pārvaldes cilvēkresursu
attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. gadam”
(J.Rauga, B.Pētersone, R.Osvalde, M.Bičevskis, A.Baumanis,
A.Jaunsleinis, E.Vanags, D.Jansone, Z.Miezaine, L.Straujuma,
I.Leišavnieks)
1.Pieņemt zināšanai J.Raugas sniegto informāciju par izstrādāto
pamatnostādņu projektu.
2.Būtiskākie apspriestie jautājumi:
2.1. uzdevumus nākamajam plānošanas periodam nepieciešams sasaistīt
ar prognozējamo Latvijas prezidentūras gadu Eiropas Savienībā
(2015.gads), īpašu uzmanību pievēršot rīcībām, kas saistītas ar:
 ierēdņu rotācijas un mobilitātes sistēmas pilnveidošanu uz un no
Eiropas Savienības institūcijām un Latvijas valsts pārvaldi;
 ierēdņu sagatavošanu darbam Eiropas Savienībā un cilvēkresursu
nodrošināšanu, īpaši, kas attiecas uz augsto ierēdniecību.
2.2. nepieciešams plašāks izvērtējums darba samaksas reformas
ieviešanai valsts pārvaldē, un īpaši akcentējama ļoti augstā personāla
mainība valsts pārvaldē un ar to saistītās problēmas, jāsniedz plašāks
cēloņu pamatojums cilvēkresursu politikas attīstības virzieniem;
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2.3. aktualizējams jautājums par augstākās ierēdniecības mobilitāti un
attīstību valsts pārvaldes ietvaros;
2.4. nepieciešams plašāks skatījums un detalizētāka informācija par valsts
pārvaldes darbinieku tālākizglītības sistēmas pilnveidošanu, sadarbības
pilnveidošanu ar augstskolām.
3.Pamatnostādņu projekta izstrādātājiem ņemt vērā padomes locekļu
izteiktos ierosinājumus pamatnostādņu projekta turpmākā izstrādē un
virzīšanai akceptēšanai Ministru kabinetā.
3. Dažādi
(B.Pētersone )
1. Padomes locekļi iebildumus un komentārus, ja tādi radušies, iesniedz
Valsts kancelejai Politikas koordinācijas departamentam.
2. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un savlaicīgi paziņots.

Sēdi plkst.12:20 slēdz Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās B.Pētersone

Padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

Padomes locekle

B.Pētersone

