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Nr.22

2011.gada 15.jūnijs

Sēdi vada:
Padomes priekšsēdētāja, Valsts kancelejas direktore
(vietā – Valsts kancelejas Stratēģiskā analīzes
departamenta vadītāja)

E.Dreimane
(E.Upīte)

Piedalās:
Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekļi:
Sabiedriskās politikas centra „Providus”
Izpilddirektore

V.Tērauda

Valsts administrācijas skolas direktore

B.Pētersone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs

G.Puķītis

Biedrības „Publisko tiesību institūts” direktors
rīkotājs

A.Dravnieks

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis (vietā –
Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

A.Jaunsleinis
(M.Pūkis)

Vidzemes augstskolas sociālo zinātņu fakultātes dekāns D.Jansone
(vietā – Vidzemes augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes (V.Silkāne)
domes priekšsēdētāja)
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

E.Pastars

Ministru prezidenta Valda Dombrovska ārštata
padomnieks valsts pārvaldes jautājumos

E.Kušners

biedrības „Sabiedrība par atklātību – „Delna””
direktors

K.Petermanis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne
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Tiesībsarga biroja vecākā juriskonsulte

N.Vecgaile

Tiesībsarga biroja vecākais juriskonsults

R.Averāts

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore

R.Pīpiķe

Vidzemes plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs
(vietā - Vidzemes plānošanas reģiona juriste)

N.Stepanovs
(K.Zubkāne)

Uzaicinātie eksperti un novērotāji:
Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes
departamenta vadītāja vietniece

R.Osvalde

Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta
konsultante

I.Vaivare

Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta
konsultants

V.Stūris

Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta
konsultants

J.Andžāns

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas
vietniece

S.Līce

SIA „Agile &Co” pārstāvis

A.Staks

SIA „Scandic Fusion” pārstāvis

K.Vītols

Labklājības ministrijas pārstāvis

A.Dūdiņš

Labklājības ministrijas pārstāve

I.Kurme

Iekšlietu ministrijas pārstāvis

F.Matuševics

Iekšlietu ministrijas pārstāve

A.Strode

Kultūras ministrijas pārstāve

A.Miltiņa

Veselības ministrijas pārstāve

V.Skudra
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Finanšu ministrijas pārstāvis

J.Šints

Ekonomikas ministrijas pārstāvis

K.Stepanovs

Ekonomikas ministrijas pārstāve

I.Beināre

Ekonomikas ministrijas pārstāve

I.Lore

Ārlietu ministrijas pārstāve

V.Kleinberga

Protokolē:
Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta
konsultante

A.Pētersone

Sēdi padomes priekšsēdētājas E.Dreimanes vietā atklāj Valsts kancelejas
Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja E.Upīte
Sēde sākas plkst. 14:00
1. Par sēdes norisi
(E.Upīte)
1.Pieņemt zināšanai E.Upītes sniegto informāciju par padomes
priekšsēdētājas E.Dreimanes neparedzēto prombūtni, sēdes vadība
deleģēta E.Upītei.
2. Par ESF projekta ieviešanas progresu „Atbalsts strukturālo
reformu ieviešanai valsts pārvaldē”
(E.Upīte, I.Vaivare, R.Pīpiķe, E.Pastars, E.Kušners,
A.Dravnieks,M.Pūķis, A.Averāts, B.Bāne, K.Petermanis, G.Puķītis,
V.Tērauda, R.Osvalde, A.Miltiņa, K.Stepanovs, I.Beināre, A.Dūdiņš,
S.Līce)
2.1. Pieņemt zināšanai I.Vaivares sniegto informāciju par ESF projekta
ieviešanas progresu „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts
pārvaldē” (turpmāk – ESF projekts). I.Vaivare informē, ka 2011.gada
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laikā iespējams uzsākt ietekmes novērtējuma pētījumus par četrām
tēmām, tāpēc lūdz sēdes dalībniekus paust savu viedokli par piedāvātajām
pētījumu tēmām, lai izvēlētos četras:
2.1.1. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas paaugstināšanas
novērtējums.
2.1.2. Investoru tiesību aizsardzība Latvijas likumdošanā.
2.1.3. Ex ante ietekmes novērtējums strukturālo reformu īstenošanai
radošās industrijas izglītības jomā.
2.1.4. Profesionāla sociālā darba attīstība – instruments sekmīgai
strukturālo reformu īstenošanai sociālās palīdzības jomā.
2.1.5. Pamatnostādņu “Valsts pārvaldes politikas pamatnostādnes
2008.-2013.gadam – labāka pārvaldība: pārvaldes kvalitāte un
efektivitāte” vidusposma novērtējums.
2.1.6. Tiesību aktu kvalitātes un aprites uzlabošana.
2.1.7. Neatkarīgs ārējs novērtējums par Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras darbību.
2.2. I.Vaivare informē, ka, lai padomes locekļi pieņemtu pamatotu un
argumentētu lēmumu, projekta vadības grupa, diskutējot par pētījuma
tēmām, ņēma vērā šādus aspektus:
2.2.1. Pētījuma tēma skar starpnozaru problēmu.
2.2.2. Pētījuma rezultāti ir vērsti uz inovācijām.
2.2.3. Pētījums nepieciešams, lai iegūtu neatkarīgu un pamatotu
skatījumu, rekomendācijas.
2.2.4. Pētījuma rezultāts var tikt saistīts ar turpmāku strukturālo reformu
īstenošanu noteiktās politikas jomās.
2.3.Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas,
Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto
pamatojumu par 2.punktā izvirzītajām pētījumu tēmām.
2.4.Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus:
2.4.1. Pētījuma tēma 2.1.1. ir būtiska, taču šajā gadījumā tēma nav cieši
saistīta ar nepieciešamību veikt strukturālas reformas valsts
pārvaldē, kā arī pašreiz Saeimā tiek apspriests likumprojekts, kas
skar enerģētikas politiku. Ievērojot minēto, rodas situācija, kad exante novērtējums var tikt veikts pēc politikas izstrādes un kas ir
pretēji politikas plānošanas cikla pamatprincipiem.
2.4.2. Padomes locekļi vērš uzmanību, ka 2.1.2. un 2.1.7. pētījuma tēmas
ir savstarpēji saistītas, taču uzsvars nav liekams uz likumdošanas
analīzi, bet gan uz nepieciešamību pēc ārēja novērtējuma par
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbību investīciju
piesaistes (tostarp piesaistes šķēršļu) jomā.
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2.4.3. Pētījuma tēma 2.1.3. ir atbalstāma, taču pētījuma ietvaros ir
jāizvairās no vārda „industrija” lietošanas, kā arī jāaptver viss
izglītības sistēmas novērtējums radošo prasmju apguves
nodrošināšanā. Tāpat nepieciešams novērtējumu vērst strukturālo
reformu virzienā.
2.4.4. Pētījuma tēma 2.1.4. ir atbalstāma, taču pētījuma ietvaros
nepieciešams veikt analīzi, kā nodrošināt sociālā darba veicējiem
saistošā normatīvā regulējuma „decentralizāciju”, nododot to
pašvaldībām, tādējādi veicot strukturālās reformas sociālās
palīdzības jomā un veicinot finanšu līdzekļu izlietojuma
efektivitāti.
2.4.5. Pētījuma tēma 2.1.5. ir atbalstāma, jo skar starpnozaru problēmas,
kā nepieciešams izvērtēt veiktās reformas un uzlabojumus valsts
pārvaldes politikā un sniegt neatkarīgu viedokli par valsts
pārvaldes reformu turpmāko virzību, kā arī novērtēt iesākto
reformu lietderību. Vienlaikus jāatzīmē, ka pētījuma rezultāti nebūs
ātri ieviešami, kā arī nenodrošinās inovatīvu pieeju, jo pētījums
vērsts uz virkni
horizontālām aktivitātēm, nevis konkrētu
problēmu risinājumu.
2.4.6. Pētījuma tēma 2.1.6. ir atbalstāma, taču pētījuma ietvaros
nepieciešams vērst uzmanību uz tiesību aktu satura apjoma
samazināšanu un vienkāršošanu, īpašu uzsvaru liekot uz ārējo
normatīvo aktu kvalitāti. Vienlaikus nepieciešams ņemt vērā, ka
šādu pētījumu jāveic sadarbībā ar visiem nozares ekspertiem, lai
pētījuma rezultāti būtu ne tikai rekomendējoši, bet reāli ieviešami
un tiem būtu atbalsts. Tāpat jāņem vērā, ka pētījumā jāietver divi
aspekti – tiesību teorijas jautājumi un dokumentu aprites
uzlabošana.
2.5. Ņemot vērā padomes locekļu izteiktos viedokļus par pētījumu tēmu,
problēmu un sagaidāmo rezultātu, atbalstīt 2011.gadā ESF projekta
ietvaros šādas pētījumu tēmas, vienlaikus nodrošinot, ka pētījumu tēmas
vēl precizējamas, konsultējoties ar nozares speciālistiem:
2.5.1. Ex-ante ietekmes novērtējums strukturālo reformu īstenošanai
radošās izglītības jomā, aptverot visu izglītības sistēmas
novērtējumu radošo prasmju apguves nodrošināšanā.
2.5.2. Novērtējums profesionāla sociālā darba attīstībai strukturālo
reformu īstenošanai sociālās palīdzības jomā, novērtējot iespējas
pilnībā deleģēt pašvaldībām sociālā darba funkciju, tostarp
normatīvā regulējuma izstrādi.
2.5.3. Tiesību aktu kvalitātes un aprites uzlabošana, veicot visu līmeņu
ārējo normatīvo aktu savstarpējās atbilstības novērtējumu.
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2.5.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbības novērtējums,
veicot neatkarīgu investīciju piesaistes izvērtējumu.
2.6.Pieņemt zināšanai, ka:
2.6.1. pētījuma tēmas apstiprināšanai 2012.gadam virzāmas, savlaicīgi
nosūtot padomes locekļiem izvērstu aprakstu par katru pētījumu,
norādot pētījuma problēmu, mērķi un sasniedzamos rezultātus.
2.6.2. padomes locekļi, kuri ir ieinteresēti noteikta pētījuma pasūtīšanas
dokumentācijas izstrādē, līdz š.g. 30.jūnijam var pieteikties Valsts
kancelejā ( e-pasts ance.petersone@mk.gov.lv).
3.Par valsts budžeta finansēto funkciju uzskaiti, izvērtēšanu un
analīzi
(V.Stūris, A.Staks, K.Vītols, R.Pīpiķe, M.Pūķis, V.Tērauda, K.Petermanis,
A.Dravnieks )
3.1.Pieņemt zināšanai V.Stūra sniegto informāciju par valsts budžeta
finansēto funkciju uzskaiti, izvērtēšanu un analīzi.
3.2.Pieņemt zināšanai padomes locekļu izteiktos viedokļus:
3.2.1. Pozitīvi vērtējams, ka jebkurš Internet lietotājs varēs
lejupielādēt datus MS Excel formātā un ar tiem operēt.
3.2.2. Nepieciešams attīstīt projektu tā, lai iegūtu kopēju valsts finanšu
uzskaiti,
ietverot
augstskolas,
pašvaldības,
valsts
kapitālsabiedrības u.c. Funkciju rīka tehnoloģiskais risinājums
ļauj ietvert papildus sadaļas.
3.2.3. Informācija tiek atjaunota gadījumos, kad tiek pieņemts kārtējā
gada budžets vai budžeta grozījumi.
3.2.4. Nepieciešams nodrošināt efektīvu sabiedrisko attiecību vadību
funkciju rīka publiskošanas laikā.
4. Dažādi
(E.Upīte)
4.1.E.Upīte pateicas visiem Padomes sēdes dalībniekiem par līdzdalību
un izteikto viedokli Padomes sēdes laikā.
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4.2.Nākamās sēdes datums un laiks tiks precizēts un paziņots.
Sēdi plkst.16:30 slēdz Valsts
departamenta vadītāja E.Upīte.
Padomes priekšsēdētājas vietā –
Valsts kancelejas Stratēģiskā analīzes
departamenta vadītāja

kancelejas

Stratēģiskās

analīzes

E.Upīte

