VALSTS PĀRVALDES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.15

2008.gada 5.decembrī

Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja, Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Piedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre
Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības
departamenta direktors
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītāja vietniece
Publisko tiesību institūta direktors, Tiesībsarga biroja
Labas pārvaldības departamenta vadītājs
Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas
asociētais profesors
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta
direktors
Vidzemes augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes
Politoloģijas bakalaura studiju programmas direktore

L.Straujuma
G.Kauliņš
B.Pētersone
R.Osvalde
A.Dravnieks
J.Ikstens
E.Pastars
A.Jaunsleinis
I.Leišavnieks
K.Bākule

Uzaicinātie eksperti un novērotāji:
Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta direktors
P.Lībietis
Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta
Eksperte plānošanas jautājumos
Z.Uzuliņa
Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta
direktore
J.Fortiņa
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Satiksmes ministrijas iekšējā audita departamenta
direktore
Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas
vadītāja
Izglītības un zinātnes ministrija Iekšējā audita
departamenta direktore
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
vietniece
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta konsultants
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta Valsts pārvaldes politikas nodaļas
vadītāja

Protokolē:
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
konsultante

D.Jurēviča
Z.Eglīte
A.Kenkle
I.Greiškalna
K.Soms

I.Bite-Perceva

A.Pētersone

Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja G.Veismane
Sēde sākas plkst. 10:00

1. Par veiktajām izmaiņām Valsts pārvaldes politikas attīstības
padomes sēdes darba kārtībā
(G.Veismane, B.Pētersone)
1. Pieņemt zināšanai, ka darba kārtības jautājumi tiek mainīti vietām.
Vispirms B.Pētersone ziņos par izmaiņām valsts pārvaldē nodarbināto
darba samaksas un motivācijas sistēmas regulējumā, pēc tam K.Soms
ziņos par instrukcijas projektu „Valsts pārvaldes funkciju audita
plānošanas un veikšanas kārtība”.
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2. Par izmaiņām valsts pārvaldē nodarbināto darba samaksas un
motivācijas sistēmas regulējumā
(B.Pētersone, G.Veismane, J.Ikstens, A.Dravnieks, A.Jaunsleinis,
E.Pastars, L.Straujuma)
1. Pieņemt zināšanai B.Pētersones sniegto informāciju par izmaiņām
valsts pārvaldē nodarbināto darba samaksas un motivācijas
sistēmas regulējumā.
2. Apspriestie jautājumi un ierosinājumi:
2.1.pieņemt zināšanai, ka esošās izmaiņas tiesiskajā regulējumā par
darbinieku skaita samazināšanu skar tikai valsts civildienesta ierēdņus
un Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995
„Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un
amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes
komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas
pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” ietvertos
subjektus;
2.2.lai pilnīgi izvērtētu valsts pārvaldē strādājošo skaitu un
saņemto atalgojumu, nepieciešams lielāku uzmanību pievērst
pašvaldībām, to kapitālsabiedrībām un tajās nodarbinātajiem. Šobrīd
nav pieejama pilnīga informācija par darba samaksas apmēru
pašvaldībās un nodarbināto skaitu;
2.3.darba samaksas samazināšanu pašvaldībās, pirmkārt,
nepieciešams attiecināt uz Rīgas domi, pamatojoties uz kopējo darba
samaksas līmeni un nodarbināto skaitu attiecībā pret pārējām
pašvaldībām;
2.4. pieņemt zināšanai, ka Saeimā šobrīd tiek aktualizēts jautājums
par nepieciešamību samazināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru vai
noteikt tā apmēra robežas, jo valsts pārvaldes iestādēm trūkst līdzekļu,
lai nodrošinātu pabalstu izmaksu;
2.5.lai samazinātu slogu uz valsts pārvaldes iestādēm bērnu
piedzimšanas pabalsta izmaksāšanā, nepieciešams Finanšu ministrijas
pārraudzībā izveidot atsevišķu fondu, kas izmaksā minētos pabalstus;
2.6.vispārēja valsts pārvaldē nodarbināto skaita samazināšana
vienlaikus ar atalgojuma „iesaldēšanu” vai tā samazināšanu apgrūtina
iestāžu vadītāju darbu, jo nepieciešams ne tikai veicināt efektivitāti,
samazinot nodarbinātos, bet paaugstināt atalgojumu, lai augsti
kvalificēti un nepieciešami speciālisti neaizplūstu no valsts pārvaldes.
Minētā situācija ir drauds valsts pārvaldes efektivitātei un kvalitātei;
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2.7.nepārtraukti samazinot darbinieku skaitu valsts pārvaldes
iestādēs, vienlaikus ir jādomā un jārisina jautājums par atlaisto
darbinieku iesaistīšanu darba tirgū, analizējot plusus un mīnusus valsts
pārvaldes kopējā attīstībā;
2.8.pašreiz nepietiekama uzmanība pievērsta valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrībās nodarbināto atalgojumam, īpaši, kas attiecas uz
atalgojuma apmēru kapitālsabiedrību valdēs un padomēs
nodarbinātajiem.

3. Par instrukcijas projektu ”Valsts pārvaldes funkciju audita
plānošanas un veikšanas kārtība”
(K.Soms, G.Veismane, G.Kauliņš, A.Dravnieks, B.Pētersone,
A.Dravnieks, J.Ikstens, Z.Uzuliņa, E.Pastars, P.Lībietis, A.Jaunsleinis,
L.Straujuma, J.Fortiņa)
1. Pieņemt zināšanai K.Soma sniegto informāciju par izstrādāto
instrukcijas projektu.
2. Apspriestie jautājumi un ierosinājumi:
2.1.pieņemt zināšanai, ka padomes locekļiem ir atšķirīgs viedoklis par
Valsts kontroles pārstāvja iesaistīšanas nepieciešamību Funkciju audita
komisijā;
2.2.izvērtēt iespējas vārdus „funkciju audits” aizstāt ar citu terminu
(piemēram, A.Jaunsleiņa piedāvātā redakcija – „funkciju veikšanas un
plānošanas analīze”), jo vārds „audits” gluži neatbilst instrukcijas
projekta mērķiem;
2.3.izvērtēt instrukcijas projekta virsmērķi, kas pašreizējā redakcijā ir
formulēts pārāk plaši;
2.4.lai funkciju audits efektīvi pildītu tā noteiktos uzdevumus,
nepieciešama cieša sadarbība ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministriju un pašvaldībām. Tāpat funkciju auditu nepieciešams izvērst
pašvaldību līmenī.
3. Atbalstīt izstrādāto instrukcijas projektu un virzīt to apstiprināšanai
Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu, iepriekš to saskaņojot ar
Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. Lai informētu valsts
pārvaldi par šāda instrukcijas projekta virzīšanu uz Ministru kabinetu,
izsūtīt instrukcijas projektu zināšanai visām augstākajām valsts
pārvaldes iestādēm.
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4. Dažādi
(G.Veismane )
1. G.Veismane pateicas visiem Valsts pārvaldes politikas attīstības
padomes sēdes dalībniekiem par līdzdalību un izteikto viedokli.
2. Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un paziņots.

Sēdi plkst.12:00 slēdz Valsts kancelejas direktore G.Veismane.

Padomes priekšsēdētāja

G.Veismane

