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1. Par pamatnostādņu projektu ”Valsts pārvaldes attīstības
politikas pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”
(B.Pētersone)
1.Pieņemt zināšanai B.Pētersones sniegto informāciju par izstrādātā
pamatnostādņu projekta virzības gaitu.
2. Par koncepcijas projektu ”Valsts institūciju pasūtīto pētījumu
koordinācijas sistēma”
(B.Pētersone, G.Veismane, M.Bičevskis, L.Straujuma, A.Baumanis,
A.Dravnieks, J.Ikstens, A.Krūze, V.Feodorova, E.Vanags)
1. Pieņemt zināšanai B.Pētersones sniegto informāciju par izstrādāto
koncepcijas projektu.
2. Apspriestie jautājumi un ierosinājumi:
2.1. koncepcijas pamatideja ir atbalstāma – ir nepieciešama vienota
informācijas telpa, kur pieejami ne tikai iestāžu veiktie pētījumi,
bet arī to plānotie pētījumi, veikto un plānoto pētījumu izmaksas
un nepieciešamais laiks, tādējādi veicinot iestāžu savstarpējo
informētību un novēršot veikto pētījumu satura dublēšanos. Šādas
informācijas publicēšana ļautu arī sabiedrībai uzraudzīt līdzekļu
izlietojumu pētījumu jomā;
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2.2. vienlaikus tiek diskutēts par regulējuma apjomu un kritizēta
formalizēta pieeja, kas neļautu iestādēm vadīties pēc to darbības
specifikas;
2.3. tiek precizēts nošķīrums no zinātniskās darbības un zinātnieku
veiktajiem pētījumiem;
2.4. padomes locekļi vienojas, ka valsts finansētiem pētījumiem būtu
jābūt pieejamiem publiski (izņemot ļoti specifiskus pētījumus,
piemēram, par valsts drošību);
2.5. tiek diskutēts par vienotas pētījumu koordinācijas un
„kooperācijas” sistēmas organizatoriskajiem aspektiem:
2.5.1. tiek ierosināts katrā ministrijā noteikt par pētījumiem
atbildīgo un veidot šo personu sadarbības tīklu Valsts
kancelejas vadībā;
2.5.2. lai izvairītos no pārlieku detalizēta regulējuma, koncepcijas
realizēšanai tiek ierosināts izstrādāt instrukciju, nevis Ministru
kabineta noteikumus;
2.5.3. tiek aktualizēts finanšu plānošanas jautājums saistībā ar
ilgtermiņa pētījumiem, kuri jāveic regulāri, izmantojot vienādu
metodoloģiju;
2.5.4. tiek aicināts tiekties uz procedūru vienkāršošanu un
nepieciešamo dokumentu skaita samazināšanu;
2.5.5. tiek ierosināts pievērst uzmanību pētījumu tehnisko
specifikāciju, darba uzdevumu u.tml. kvalitātei un piedāvāts
tās sagatavot, izmantojot ārpakalpojumus;
2.5.6. tiek ierosināts izvērtēt arī pretendentu atlases mehānismu un
ierosināts organizēt konkursus, paredzot noteiktu punktu
skaitu par pētnieku kvalifikāciju, lai nodrošinātu pētījumu
kvalitāti;
2.5.7. padomes locekļi precizē informāciju par pētījumu datu bāzes
izveides finansējumu un izveides (modernizācijas) termiņu.
3. Diskusija „Valsts pārvaldes efektivitāte un valsts pārvaldē
nodarbināto skaita samazināšana”
(M.Krieviņš, B.Pētersone, G.Veismane, A.Baumanis, E.Vanags,
A.Dravnieks, U.Pētersons, Z.Miezaine, L.Straujuma, V.Feodorova,
E.Pastars)
1. 1.Pieņemt zināšanai M.Krieviņa sniegto informāciju par valsts
pārvaldē strādājošo skaita analīzi.
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2. Apspriestie jautājumi un ierosinājumi:
2.1. valsts pārvaldē nodarbināto statistikas ieguves metodes un
rezultātu interpretācija;
2.2. tiek ierosināts analizēt un diskusijas ievirzīt saistībā ar valsts
pārvaldē nodarbināto kvalifikāciju, izglītību un prasmēm, nevis to
skaitu, un vienlaikus arī meklēt risinājumus nodarbināto skaita
nepalielināšanai, nevis koncentrēties uz skaita pēkšņu
samazināšanu. Vienlaikus tiek diskutēts par iestādes vadītāja
iespējām atlaist neprofesionālus darbiniekus;
2.3. tiek aktualizēts jautājums par valsts pārvaldes procesiem un
birokrātiskajām procedūrām, kas paredz lielus administratīvos
izdevumus, pieprasa ļoti daudz atskaites un savstarpēju
informācijas apmaiņu un neveicina attīstību – ir jāveic ne tikai
valsts pārvaldes struktūras lietderīguma analīze, bet arī tās prasību
analīze. Proti, nepieciešama normatīvajos aktos noteikto funkciju
analīze ar mērķi mazināt administratīvo slogu gan iedzīvotājiem,
gan uzņēmējiem, gan pašai pārvaldei. Tiek piedāvāts veidot
„valsts pārvaldes bezjēdzīgo prasību topu”;
2.4. padomes locekļi aicina pievērst uzmanību funkciju auditu
veicējiem un to objektivitātei, kā arī analizēt ministriju darbību ne
tikai vertikāli, bet arī horizontāli;
2.5. tiek diskutēts par finanšu mehānismiem, ar kuriem var ietekmēt
pārvaldes attīstību:
2.5.1. algu fonda pārskatīšanu (t.sk. iesaldēšanas priekšrocības un
trūkumi);
2.5.2. vienotu normatīvu noteikšanu attiecībā uz iestāžu
saimnieciskajiem un administratīvajiem izdevumiem;
2.5.3. darbinieku skaita analīzi un optimizāciju.
4. Dažādi
(B.Pētersone )
1. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un savlaicīgi paziņots.
Sēdi plkst.12:15 slēdz Valsts kancelejas direktore G.Veismane.
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