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▌ Cilvēkresursu attīstības politikas vīzija: maza un efektīva 

valsts pārvalde, kas darbojas kā vienots darba devējs un 

nodrošina uz rezultātu orientētu valsts pārvaldību 

 

▌ Cilvēkresursu attīstības politikas mērķis: nodrošināt, lai 

valsts pārvaldē būtu nodarbināti profesionāli un motivēti 

darbinieki 

 

 Būtisks priekšnoteikums sistēmas reformai – Latvijas prezidentūra 

Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē, kur Latvijas 

prezidentūras sniegums būs atkarīgs no Latvijas ekspertu un diplomātu 

profesionalitātes un sagatavotības līmeņa 

 

 



Veiktie pasākumi: 

▌ Problēmu identificēšana un iespējamie risinājumi Valsts 

pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomē (ministriju 

personālvadītāji) 

▌ Apaļā galda diskusija Dienas Biznesā, maijs 2012 

▌ Tikšanās ar LPS vadītāju un ekspertiem 

▌ Diskusijas Valsts pārvaldes politikas attīstības padomē 

(valsts pārvaldes, privātā sektora, NVO eksperti) 

▌ Diskusijas konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā 

“Bīriņi-2012”  (publisko tiesību juristi) 

▌ Valsts pārvaldes darbinieku aptauja & personālvadības 

speciālistu iesaistīšana 
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Rīcības virzieni 

▌ Vadības sistēmas pilnveidošana 

 

▌ Valsts pārvaldes iestādes iekšējās kontroles sistēma 

▌ jauni noteikumi atbilstoši COSO, CAF un Eiropas Komisijas 

iekšējās kontroles sistēmas elementiem 

▌ vadlīnijas labās prakses ieviešanai valsts pārvaldē 

 

 

▌ Vienotas valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas 

tehnoloģiju sistēmas izveide un ieviešana  

 

▌ Darba laika uzskaites sistēmas ieviešana, kas nodrošina efektivitātes 

mērīšanu un valsts pārvaldes darbības uzlabošanu 
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Rīcības virzieni 

▌ Cilvēkresursu vadības procesu pilnveidošana 

 

▌ Darba izpildes novērtēšanas sistēmas ieviešana, kas nodrošina: 

▌ Uz rezultātu orientētu darba plānošanu un izpildi;  

▌ Kompetenču novērtēšanu un individuālās attīstības plānošanu;  

▌ Papildu novērtēšanas rīku augstākā līmeņa vadītājiem;  

▌ Elektronisku sistēmu 

 

▌ Atlases procesa pilnveidošana: 

▌ Atklāti konkursi valsts pārvaldē 

▌ Vienota atlases kārtība un pamatkritēriji 

▌ Virzība uz daļēji centralizētu atlases procesu (veic profesionāļi, 

piesaistot vadītājus) 

▌ E-pieteikšanās sistēmas izveidošana 
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Rīcības virzieni 

 

▌ Augstākā līmeņa vadītāju profesionalitātes paaugstināšana 

▌ vienoti atlases kritēriji un centralizēta atlase 

▌ papildu darba izpildes novērtēšanas rīks - 3600 novērtēšana 

▌ mobilitātes veicināšana, nosakot termiņus darbam vienā amatā 

▌ kompetenču attīstīšanas programma Valsts administrācijas skolā 

 

▌ Motivācijas sistēmas pilnveidošana 

▌ mācību modeļu izstrāde dažādām mērķauditorijām Valsts administrācijas 
skolā 

▌ elastdrošības  (flexicurity) elementi – attālinātais darbs, nepilns darba 
laiks 

 

▌ Citi pasākumi 

▌ “brīvprātīgā darba” jeb jauniešu stažēšanās programma 

▌ programma, lai veicinātu profesionāļu atgriešanos valsts pārvaldē, t.sk. 
ārvalstīs esošo profesionāļu atgriešanās 
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Rīcības virzieni 

▌ Darba samaksas un sociālo garantiju sistēmas pilnveidošana 

▌ amatu klasifikācijas sistēmas analīze un nepieciešamības gadījumā – 

korekciju veikšana 

▌ darba samaksas mainīgās daļas sasaistīšana ar darba izpildi 

▌ mēnešalgas diapazonu sašaurināšana 

▌ vienota sociālo garantiju pakete visiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem 

 

▌ Personāla piesaiste un noturēšana Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības Padomē nodrošināšanai (vadlīnijas) 

▌ Personālā apmācība – svešvalodas un saturiskie jautājumi 

▌ Personāla plānošana, līgumu slēgšana un papildu materiālā stimulācija 
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Ieviešana: valsts un pašvaldību dienests 

Valsts un pašvaldību dienests: 

-  valsts amatpersonas (saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” noteikto);  

- augstākā līmeņa civildienests –iestāžu vadītāji un to vietnieki; 

- specializētais civildienests Ārlietu ministrijā; 

- valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki. 
 

 

Pārvaldības forma– dienesta attiecības, kas regulētas speciālā likumā, bet normas tuvinot darba tiesiskajām 
attiecībām 

Iespējas Riski 

▌nodrošināti vienoti kritēriji (atlase, novērtēšana, kompetences 

ierobežojumi, disciplināratbildība) visiem valsts pārvaldē un pašvaldībās 

nodarbinātajiem, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus sabiedrībai 

▌vienotas prasības un ierobežojumi ierēdņiem (valsts amatpersonām) 

mazina korupcijas risku 

▌atklāts konkurss veicina taisnīgu procedūru ievērošanu un atklātību pret 

sabiedrību 

▌standartizētas personālvadības procedūras nodrošina efektīvāku resursu 

izmantošanu 

▌balstoties uz vienotu sistēmu, tiek atvieglotas statistiskās informācijas 

iegūšanas un analīzes iespējas 

▌liela pretestība reformai no pašvaldību 

puses 

▌liela rīcības brīvība sistēmas ieviešanā, 

piemēram, katra pašvaldība pati nosaka 

ierēdņa amatus, radīs draudus mērķa 

sasniegšanai 

▌pašvaldībām grūtības piesaistīt Valsts 

civildienesta likuma prasībām atbilstošus 

pretendentus vakantajiem ierēdņu 

amatiem 



Veicamie pasākumi:  

▌ līdz 2014.gadam ir jāizstrādā vienots tiesiskais regulējums (likums) par 

nodarbinātības attiecībām valsts pārvaldē, kā arī par nodarbināto 

disciplināratbildību;  

▌ līdz 2015.gadam ir jānodrošina likumam pakārtoto tiesību aktu izstrādāšana 

vai aktualizēšana; 

▌ pēc tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās ir jānodrošina pakāpeniska 

amatpersonu un darbinieku iekļaušana valsts un pašvaldību dienestā, 

piemēram, pašvaldību darbiniekus iekļaujot no 2015.-2016.gadam. 
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▌ Valsts dienests:  

-  valsts amatpersonas (saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” noteikto);  

- augstākā līmeņa civildienests –iestāžu vadītāji un to vietnieki; 

- specializētais civildienests Ārlietu ministrijā; 

- valsts tiešās pārvaldes darbinieki. 

 

Pārvaldības forma– dienesta attiecības, kas regulētas speciālā likumā 
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Ieviešana  

2.variants: valsts dienests  

Iespējas Riski 

▌pakāpeniska civildienesta sistēmas pilnveidošana, izvērtējot iespēju 

paplašināt dienesta sistēmu arī uz pašvaldībām 

▌nodrošināti vienoti kritēriji (atlase, novērtēšana, kompetences 

ierobežojumi, disciplināratbildība) visiem valsts tiešajā pārvaldē 

nodarbinātajiem, kas veic līdzīgas funkcijas 

▌atklāts konkurss veicina taisnīgu procedūru ievērošanu un atklātību pret 

sabiedrību 

▌standartizētas personālvadības procedūras nodrošina efektīvāku resursu 

izmantošanu 

▌balstoties uz vienotu sistēmu, tiek atvieglotas statistiskās informācijas 

iegūšanas un analīzes iespējas 

▌dažāda disciplināratbildība par līdzīgu 

pienākumu veikšanu valsts pārvaldē un 

pašvaldībās nodarbinātajiem 

▌dažāda personālvadības prakse valsts 

pārvaldē un pašvaldībās 

▌Ierobežotas rotācijas (kompetences 

paplašināšanas) iespējas 



Veicamie pasākumi:  

▌ līdz 2014.gadam ir jāizstrādā vienots tiesiskais regulējums (likums) par 

nodarbinātības attiecībām valsts tiešajā pārvaldē; 

▌ līdz 2015.gadam ir jānodrošina likumam pakārtoto tiesību aktu izstrādāšana 

vai aktualizēšana. 
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