


1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Latvijas valsts 
un tās pārvaldes institūciju veidošanas sākumposms bija ļoti smags – valdības 
rīcībā nebija ne pietiekamu finanšu līdzekļu, ne spēcīgas armijas, ne savas 
administrācijas, kas spētu nodrošināt tūlītēju kontroli pār Latvijas teritoriju. 
1919. gada aprīlī tika apstiprināts Valsts kancelejas štatu saraksts, kurā bija 
tikai 20 darbinieku, – šobrīd neaptverami mazs skaitlis, taču tolaik tik plaša 
valdības administrācija šķita ievērojams sasniegums. Daudzi bija ar mieru 
iesaistīties valsts veidošanas darbā, neraugoties uz niecīgo darba samaksu 
valdības ierobežoto finansiālo iespēju dēļ. Līdzīgi ar valsts veidošanu un 
atjaunošanu saistīti ideāli mudināja Latvijas iedzīvotājus arī 1991. gada janvārī 
doties aizstāvēt savu valdību, kailām rokām nostājoties pretim brūkošās PSRS 
militāristiem. Tautas drosme nosargāja trauslo, tikko atjaunoto neatkarību. 

Šobrīd Valsts kanceleja ir modernas demokrātiskas valsts valdības 
administrācija. Valsts dzimšanas diena ir īstais brīdis, lai atskatītos pagātnē 
un atcerētos gan panākumus, gan neveiksmes. Atcerētos tos, kuri nebaidījās 
uzņemties atbildību grūtos brīžos.

Vēsturnieks Gatis Krūmiņš
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Atsevišķs dokuments par Latvijas Pagaidu valdības kancelejas 

izveidošanu nav atrodams. Pirmo reizi neatkarīgās Latvijas valdības 

administrācijas vārds minēts 1918. gada 26. novembrī, kad Latvijas 

Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks Dāvids Rudzītis protokolēja 

pirmo oficiālo valdības sēdi. 1919. gada 1. janvārī valdība „konstatē, 

ka Pagaidu Valdības Kancelejas Pārvaldnieks Dāvids Rudzītis skaitās 

amatā no 20. novembra 1918. gada”. Līdz ar to par Valsts kancelejas 

dzimšanas dienu var uzskatīt

 1918. gada 20. novembri. 



Savu pašreizējo nosaukumu Valsts kanceleja ieguva 1919. gada 11. aprīlī, kad Latvijas Pagaidu valdības kanceleja tika 

pārdēvēta par Valsts kanceleju un D.Rudzītis apstiprināts par Valsts kancelejas direktoru. Sākotnēji apstiprinātajā Valsts 

kancelejas štatu sarakstā bija vien 20 darbinieku.

D.Rudzītis: „Tiklīdz plašākās aprindās 

kļuva zināms par Latvijas valdības 

nodibināšanos, Pagaidu Valdības kancelejā 

sāka ieplūst simtiem lūgumrakstu dēļ 

vietām. (..) Nelīdzēja nekādi norādījumi, 

ka valdība sākumā varēs nodarbināt tikai 

dažus desmitus ierēdņu un ka valdība 

nevar uzņemties nekādu garantiju par 

to, vai un kādu algu tā varēs maksāt. Visi 

tomēr gribēja strādāt jaunās valsts iestādēs, 

apmierinādamies sākumā ar labākām 

izredzēm nākotnē. ”

1918.–1934.



Pagaidu valdības sēdes protokols Nr.1, 1918. gada 26. novembris. Sēdi protokolē Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks 
D.Rudzītis. Sēdes laikā D.Rudzītis ziņo, ka viņš Pagaidu valdības darbības nodrošināšanai esot saņēmis ziedojumus un 
aizdevumus no A.Kampes kunga – 5575 markas, no II Vidzemes Savstarpīgās Kredītbiedrības – 5000 krievu rubļu, no Rīgas 
Latviešu Amatnieku krājaizdevu kases (aizdevums) – 25000 krievu rubļu 



Valsts kanceleja pēc Ministru prezidenta 

uzdevuma sasauca valdības sēdes, paziņoja sēdes 

dalībniekiem sēdes darba kārtību un apspriežamos 

projektus. Sēdi protokolēja Valsts kancelejas 

direktors, kas protokolā atzīmēja klātesošos, lietas 

būtību, svarīgāko debašu saturu un pieņemtos 

lēmumus. Valsts kanceleja pēc protokola 

noformēšanas to nosūtīja visām ministrijām, bet 

protokolu un rīkojumu oriģinālus glabāja arhīvā. 

Valsts kanceleja reģistrēja visus valdības sēdē 

izskatāmos dokumentus un pārvaldīja Ministru 

prezidenta un Ministru kabineta saņemto un 

nosūtīto korespondenci. Šīs Valsts kancelejas 

pamatfunkcijas gadu gaitā ir palikušas nemainīgas. 

1919. gada 5. augustā Latvijas 

Pagaidu valdība pieņēma „Pagaidu 

noteikumus par Valsts kanceleju” 

un 1919. gada 8. augustā – Ministru 

kabineta sēžu kārtības rulli. Šajos 

dokumentos tika noteikti Ministru 

kabineta sēžu organizēšanas 

pamatprincipi un Valsts kancelejas 

galvenie pienākumi:

„rīkot Ministru kabineta un 

Ministru prezidenta rakstvedību un 

darbvedību; pārvaldīt atsevišķas 

Valsts kancelejas nozares: likumu 

kārtošanu un izdošanu, oficiālā 

laikraksta izdošanu, tipogrāfiju, 

bibliotēku, arhīvu” u.c.



Valsts kancelejas paspārnē līdz 1920. gada rudenim tika izdots oficiālais laikraksts  „Valdības Vēstnesis”

Valsts kancelejas pakļautībā tika 

izveidots oficiālais laikraksts „Valdības 

Vēstnesis”, kurā iespieda likumus un 

valdības rīkojumus.



1925. gada 1. aprīlī pieņemtajā Ministru 

kabineta iekārtas likumā tika noteikts, ka  

„Valsts kanceleja pārzina Ministru kabineta 

un Ministru prezidenta lietvedību. Valsts 

kancelejas direktors pārvalda Ministru 

kabineta un Valsts kancelejas budžetu”. 

Šis likums noteica arī, ka Valsts kancelejas 

direktors un pārējie ierēdņi tiek pieņemti 

darbā, pamatojoties uz Civildienesta likumu.

Tādējādi tika nostiprināts Valsts kancelejas 

juridiskais statuss.

Pieaugot izdoto likumu skaitam, Valsts kancelejas sākotnējo uzdevumu – likumu kārtošana un izdošana – 

1920. gada 25. oktobrī pārņēma Tieslietu ministrija, kurā tika izveidota Kodifikācijas nodaļa, kas turpmāk 

veica likumu juridiskās caurlūkošanas darbu, sakārtoja tos un izdeva Latvijas valdības likumu un rīkojumu 

krājumu.

1925. gada jūlijā pieņemtā Instrukcija par Ministru kabineta iekšējo darbību un kārtību noteica, ka 

Ministru kabinetā tiek izveidota sevišķa kolēģija (Mazais kabinets), kas projektus un citus iesniegtos 

priekšlikumus pārbauda no tehniskā viedokļa, un tikai pēc tam tos skata Ministru kabinets pilnā sastāvā. 

Arī Valsts kancelejas direktors bija Mazā kabineta sastāvā.



1934.–1940. 

1934. gada 15. maijā Kārļa Ulmaņa 

vadībā notika valsts apvērsums. Saeima 

tika atlaista un politisko partiju darbība 

apturēta. Ministru kabinets īstenoja ne tikai 

izpildvaras funkcijas, bet bija kļuvis arī 

par likumdevēju, pilnībā pārņemot Saeimas 

funkcijas. Līdz ar to ievērojami pieauga 

valdības administrācijas loma. Piemēram, 

Kodifikācijas nodaļa, kas no Tieslietu 

ministrijas 1926. gadā pārgāja Saeimas 

pakļautībā, nonāca Valsts kancelejas pārziņā. 

Autoritārā režīma laikā varas koncentrācija 

un valsts institūciju loma tika arvien vairāk 

palielināta. 1936. gadā K.Ulmanis kļuva par 

Valsts un Ministru prezidentu.

Saskaņā ar Valsts un Ministru prezidenta 

1938. gada 15. novembra paziņojumu 

D.Rudzītis tika uzaicināts par Ministru 

kabineta locekli. Vienlaikus viņš turpināja 

pildīt arī Valsts kancelejas direktora 

pienākumus.
Valsts un Ministru Prezidents K.Ulmanis paziņo par D.Rudzīša 
iekļaušanu Ministru kabineta sastāvā



1940.–1990.
1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja PSRS karaspēks. PSRS vadība centās panākt, lai turpmākā Latvijas 
aneksija izskatītos likumīga – valsts institūcijas dažus mēnešus turpināja darboties stingrā PSRS uzraudzībā. 
Formāli Valsts kanceleja darbību beidza 1940. gada 27. augustā, kad to pārdēvēja par Tautas Komisāru padomes 
kanceleju, bet faktiski kā neatkarīgas valsts valdības administrācija tā beidza pastāvēt jau 1940. gada 17. jūnijā, 
kad K.Ulmaņa valdība nolika savas pilnvaras.

Turpmākos 50 gadus Latvijas teritoriju pārvaldīja svešas varas. 1941.–1945. gadā Latvijas teritorija atradās 
nacistiskās Vācijas kontrolē. Pēc Vācijas sakāves Otrajā pasaules karā Latvijas teritorijā atgriezās PSRS 
okupācijas režīms. Tika turpināta Latvijas sovjetizācija, Latvijas PSR valdība un tās administrācija 
(no 1946. gada – Latvijas PSR Ministru padomes Lietu pārvalde) nedarbojās Latvijas tautas interesēs. Piemēram, 
lēmumu par vairāk nekā 40 000 Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu uz attāliem PSRS rajoniem 1949. gada 17. martā 
parakstīja gan Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājs V.Lācis, gan lietu pārvaldnieks I.Bastins.

1985. gadā PSRS pie varas nākušais 
M. Gorbačovs uzsāka demokrātiskas reformas. 
Latvijā sākās tautas atmoda, Latvijas PSR 
valdība un tās administrācija sāka īstenot 
neatkarīgāku politiku, valdības vairākums 
1990. gadā jau atbalstīja neatkarīgas valsts 
ideju.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
notika visu Latvijas PSR varas struktūru 
reorganizācija, arī Latvijas PSR Ministru 
Padomes Lietu pārvaldes reorganizācija un 
Valsts kancelejas atjaunošana. Barikādes pie Ministru padomes 1991. gada janvārī



1990.–2008.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības 

deklarācijas pieņemšanas 

1990. gada 4. maijā Latvijas valsts 

pārvaldē aizsākās demokrātiskas 

reformas. Līdz brīdim, kad pilnībā 

tika atjaunota Latvijas Satversmes 

un Ministru kabineta iekārtas likuma 

darbība, Valsts kanceleja piedzīvoja 

trīs reorganizācijas. 

1990. gada 25. maijā Latvijas 

Republikas Ministru padome pieņēma 

lēmumu „Par Valsts pārvaldes aparāta 

darbu Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas apstākļos”, saskaņā ar 

kuru likvidēja Latvijas Republikas 

Ministru Padomes Lietu pārvaldi un 

Ministru Padomes operatīvās darbības 

nodrošināšanai izveidoja Latvijas 

Republikas Valdības administrāciju. 

1991. gadā Valdības 

administrācija tika likvidēta, 

bet tās funkcijas un struktūru 

pārmantoja Valdības aparāts. 

1992. gada 18. marta likumā 

„Par Latvijas Republikas 

Ministru Padomi” atkal tika 

minēts Valsts kancelejas vārds. 

Pēc 1992. gada 

19. novembra lēmuma 

„Par Latvijas Republikas 

Valdības aparāta 

reorganizāciju” pieņemšanas 

Valsts kanceleju iekļāva 

Valdības aparātā kā 

struktūrvienību. Valdības 

aparāta pamatpienākums 

palika līdzšinējais – 

nodrošināt valdības darbu.



Pēc 5. Saeimas ievēlēšanas tika 

atjaunota Latvijas Satversme, un 

1993. gada 3. augustā stājās spēkā 

likums „Par 1925. gada 1. aprīļa 

likuma „Ministru kabineta iekārta” 

atjaunošanu”. Saskaņā ar minēto 

likumu tika atjaunots vēsturiskais 

Valsts kancelejas statuss un 

noteiktas tās pamatfunkcijas – 

nodrošināt Ministru kabineta un 

Ministru prezidenta darbību, kā 

arī optimālu un operatīvu lēmumu 

pieņemšanu saskaņā ar Satversmi 

un citiem likumiem. 

Atjaunotā Valsts 
kanceleja 



Valsts 
kancelejas 

darbība 
mūsdienās 

Valsts 
   kancelejas 
        funkcijas

Nozīmīgākās 
    pārmaiņas un     
           modernizācija: 
                politikas       
                   koordinācija, 
                       atklātās 
                         valdības sēdes, 
                              e-portfelis

Starptautiskā   
        sadarbība



Šobrīd Valsts kancelejas pamatuzdevums ir 

nodrošināt Ministru kabineta un Ministru 

prezidenta darbību, kā arī optimālu un operatīvu 

lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Satversmi un 

citiem likumiem. Atbilstoši nolikumam 

Valsts kanceleja piedalās arī politikas veidošanas 

procesos un valsts pārvaldes darbā. 

Valsts kancelejā strādā ap 150 darbinieku.



1. Saturiski un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbu: 
• sagatavo un organizē Ministru kabineta, Ministru kabineta komitejas sēdes un Valsts sekretāru 

sanāksmes; 

• veic Ministru kabinetā iesniegto projektu juridisko analīzi;

• konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošina valdības 

saikni ar sabiedrību;

• organizē Ministru kabineta un Ministru prezidenta korespondenci;

• nodrošina tiesību aktos un likumprojektos vienotas juridiskās tehnikas, precīzu terminu un valsts 

valodas normu lietošanu; 

• galīgā redakcijā noformē valdības sēdē akceptētos tiesību aktus;

 • kontrolē valdības, Saeimas un Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildi. 

2. Koordinē vienotas valsts politikas plānošanu un īstenošanu: 
• sniedz valdībai priekšlikumus par valsts vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstību un koordinē valdības 

darbības rīcības plāna izpildi;

• izstrādā politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, sniedz atzinumus par valsts pārvaldes 

institūciju sagatavotajiem projektiem;

• veido un uztur trīs datubāzes, kurās apkopota būtiska valsts pārvaldes informācija (tiešās pārvaldes 

iestāžu datubāze, pētījumu un publikāciju datubāze, politikas plānošanas dokumentu datubāze).

Būtiskākās Valsts 
kancelejas funkcijas



3. Izstrādā valsts pārvaldes attīstības politiku, koordinē un pārrauga tās ieviešanu  

4. Izstrādā valdības komunikācijas politiku, koordinē un īsteno tās ieviešanu

5. Veic starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda ieviešanā – 
plāno, ievieš un uzrauga Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās programmas un projektus valsts 

pārvaldes institūciju, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru administratīvās kapacitātes 

stiprināšanas jomā.

6. Izpilda citus Ministru prezidenta un Ministru kabineta dotos uzdevumus –
nodrošina Ministru kabineta izveidotas koleģiālas institūcijas darbu, kas aprēķina PSRS totalitārā 

komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas, kā arī apkopo visu informāciju par 

represijām, masveida deportācijām un aprēķina zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij 

un tās iedzīvotājiem. 



•   Balstoties uz pasaules attīstītāko  valstu 

pieredzi, 2000. gadā pieņemts politisks lēmums par 

jaunas funkcijas piešķiršanu Valsts kancelejai kā 

valdības centram – uzsākta politikas veidošanas, 

koordinācijas un uzraudzības sistēmas izveide 

un īstenošana.

•   2002. gadā tika izveidots e-portfelis – 

elektroniskā darba mape, kurā tiek ievietoti 

Ministru kabineta, Ministru kabineta komiteju un – 

kopš 2003. gada – arī Valsts sekretāru sanāksmju 

darba kārtībā iekļautie materiāli. Ieviešot 

e-portfeli, uzlabojies dokumentu aprites ātrums un 

to izmantošanas efektivitāte. E-portfelis ir pieejams 

ne tikai sēžu dalībniekiem, bet arī žurnālistiem, kuri 

akreditēti darbam Ministru kabinetā.

Valsts kancelejas 
nozīmīgākās pārmaiņas 
un modernizācija 



•   Kopš 2002. gada 7. novembra valdības 
sēdes ir atklātas plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem. Sabiedrisko organizāciju un 

sociālo partneru pārstāvji ar padomdevēja 

tiesībām var piedalīties arī Valsts sekretāru 

sanāksmēs. 

•   Izstrādāts Ministru kabineta kārtības rullis, 

kas nosaka valdības darbības procedūru un 

nodrošina saskaņotu projektu virzību, lēmumu 

pieņemšanas procesu un sabiedrības līdzdalību 

lēmumu pieņemšanas procesā (2002.).

•   2003. gadā Valsts kanceleja kļuva par 

vadošo iestādi jaunā valdības politikas jomā – 

komunikācija ar sabiedrību. Sadarbībā ar 

nozaru ministrijām un citām valsts pārvaldes 

institūcijām Valsts kanceleja nodrošina 

koordinētu un plānotu pieeju valsts institūciju 

lēmumu skaidrošanā, kā arī atgriezeniskās 

saites veidošanā ar sabiedrību.



Valsts kancelejas 
starptautiskā darbība 

Politikas veidošanas un valsts pārvaldes darba koordinācijas jomā Valsts kanceleja no palīdzības 
un atbalsta saņēmējas ir kļuvusi par labās prakses piemēru un sadarbības partneri valsts 
pārvaldes institūcijām ārvalstīs.
 

• 2006. gadā Valsts kanceleja Twinning projekta ietvaros „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana 

politikas vadībā, koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” palīdzēja Rumānijai veidot valdības 

rīcībpolitikas sistēmu un stratēģiju sasaisti ar budžeta veidošanas principiem.

• 2007. gadā tika īstenots Twinning light projekts „Mērķsadarbības palīdzība Bosnijas-Hercegovinas 

Ministru padomes Juridiskajam birojam”. Tā mērķis bija veicināt Bosnijas-Hercegovinas 

institucionālo kapacitāti. 

• 2007. gadā kopīgi ar Somijas publiskās administrācijas institūtu „Haus” īstenots projekts Eiropas 

Savienības iniciatīvas „Labāks regulējums” ietvaros.

• Cieša sadarbība ir bijusi ar Lietuvas, Somijas, Ukrainas, Moldovas, Kazahstānas, Mongolijas, 

Horvātijas un citu valstu valsts pārvaldes darbiniekiem. 

• Dalīšanās pieredzē ir kļuvusi par tradīciju – Valsts kanceleja ik gadu rīko ierēdņu konferenci, kā arī 

starptautisko vasaras skolu valsts pārvaldes darbiniekiem. 



Kā nozīmīgs panākums jāatzīmē Valsts kancelejas juristu īstenotā Latvijas valsts interešu 
pārstāvniecība starptautiskās tiesvedības procesos. 

• Valsts kancelejas juristi ir vadījuši sarunas starp tiesību subjektiem, izstrādājuši un pēc 
apstiprināšanas Ministru kabinetā īstenojuši tiesvedības stratēģiju strīdos, kur prasītājs 
vai atbildētājs ir Latvijas Republika. 
• Kopš funkcijas pārņemšanas – 2004. gada pavasara – Valsts kanceleja nav zaudējusi 
nevienu tiesvedības procesu. 





Dāvids Rudzītis

Roberts Bulsons

Kārlis Līcis

Valdis Zeikats

Žoržs Tikmers

Alvis Vītols

Gunta Veismane

Valsts 
kancelejas 
direktori



Valsts kancelejas direktoram jau kopš Valsts kancelejas dibināšanas ir bijusi 

vislielākā loma iestādes darbībā – tieši direktors ir atbildīgs par Valsts kancelejas 

funkciju un tai noteikto uzdevumu izpildi. Valsts kancelejas direktors ir atbildīgs 

par Ministru kabineta darba organizāciju un dokumentāciju, par Ministru 

kabineta un Valsts kancelejas budžetu, par Valsts kancelejas darbības stratēģiju 

un izvirzīto mērķu īstenošanu.

Viens no būtiskākajiem Valsts kancelejas direktora pienākumiem kopš 

1996. gada ir ministriju augstāko ierēdņu – valsts sekretāru – sanāksmju 

organizēšana un vadīšana. Valsts sekretāru sanāksmē tiek izsludināti un 

saturiski apspriesti ministriju sagatavotie dokumentu projekti, un tas ir viens no 

pirmajiem posmiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Valsts kancelejas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets ar 

rīkojumu, pamatojoties uz Ministru prezidenta ierosinājumu. Valsts kancelejas 

direktors ir augstākais valsts ierēdnis un ir tieši pakļauts Ministru prezidentam. 



Dāvids Rudzītis



Jau pirms Latvijas valsts proklamēšanas Dāvids Rudzītis bija aktīvi iesaistījies sabiedriski politiskajā dzīvē 
un darbojās Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes (LPNP) sekretariātā. LPNP 2. sesijā 1918. gada janvārī 
D.Rudzīti ievēlēja valdē un viņam uzticēja LPNP sekretāra pienākumus. 

Līdz ar Latvijas Pagaidu valdības formēšanu Dāvids Rudzītis kļuva par jaunizveidotās Pagaidu valdības 
kancelejas pārvaldnieku, bet pēc lēmuma pieņemšanas par Pagaidu valdības kancelejas pārdēvēšanu par 
Valsts kanceleju Latvijas Pagaidu valdība apstiprināja D.Rudzīti par pirmo Valsts kancelejas direktoru.

D.Rudzīša vadīšanas laikā Valsts kancelejai līdz ar jaunizveidoto Latvijas valsti nācās pārdzīvot smagas 
un sarežģītas situācijas. 1928. gadā rakstu krājumā „Latvijas Valsts pirmie gadi” D.Rudzītis raksta: „Grūti 
stādīties sev priekšā, vai ir bijusi pasaulē kāda valdība, kura atrastos bēdīgākā stāvoklī par mūsu Pagaidu 
Valdību (..). Pirmajās dienās pēc valsts proklamēšanas valdībai nebij ne kapeikas naudas, nebij pat telpu, 
kur noturēt savas sēdes, un nebij arī nekādas varas.” Tomēr Valsts kanceleja spēja nodrošināt visu tai 
uzticēto funkciju izpildi, pateicoties tās vadītāja zināšanām un pieredzei.

D.Rudzītis ne tikai organizēja Ministru kabineta un Valsts kancelejas darbu, bet kā valdības pilnvarotais 
pārstāvis piedalījās arī Saeimas komisiju sēdēs. 
D.Rudzītis darbojās arī vairākās padomēs un komisijās, kas izskatīja dažādus ar valdības darbību saistītus 
jautājumus. Īpaši nozīmīga bija viņa darbība 1921. gada augustā izveidotajā Ministru kabineta komisijā 
likumu iepriekšējai caurskatīšanai no juridiskā un tehniskā viedokļa.

Dāvids Rudzītis 
(Valsts kancelejas direktors no 1918. gada 20. novembra līdz 1939. gada 14. augustam)



No 1934. gada D.Rudzītis bijis arī 

Mazā kabineta loceklis. 1938. gada 

15. novembrī D.Rudzītis uzaicināts 

par Ministru kabineta locekli. 

Vienlaikus viņš turpināja pildīt 

arī Valsts kancelejas direktora 

pienākumus. 

D.Rudzīti ļoti augstu vērtējuši viņa 

laikabiedri, uzsverot viņa darba 

spējas, pieredzi, zināšanas, kā arī 

cilvēcisku sirsnību un vienkāršību. 

Pirmais Valsts kancelejas direktors 

apbalvots ar augstākajiem Latvijas 

un ārvalstu apbalvojumiem, tostarp 

II un III šķiras Triju Zvaigžņu 

ordeni, Somijas Baltās rozes ordeņa 

I šķiras komandiera krustu, Beļģijas 

Leopolda II ordeni (lielvirsnieka 

šķira) un daudziem citiem. 

D.Rudzītis mira 

1939. gada 14. augustā Roterdamā.

Sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds 

Bērziņš izdevumā „Labie gadi” 

raksta: „Nesatricināms savā mierā, 

apdāvināts ar lielu atmiņu un 

veselīgu loģiku, Rudzītis kļuva par 

neaizstājamu Valsts kancelejas 

direktoru. Parlamenta laikā mainījās 

dažādas valdības, prezidenti un 

koalīcijas, bet neviens prezidents 

(Ministru) neriskēja aizstāt Rudzīti ar 

kādu citu, viņam varbūt patīkamāku 

ierēdni. Kā mazā kabineta sēdēs, 

kurās sagatavoja likumus, tā visos 

citos jautājumos, kas saistījās ar 

valdības darbu, viņš ar savu lielo 

pieredzi, atmiņu un zināšanām 

atviegloja debates un lēmumu 

pieņemšanu. Ja kādam ministram 

kas samisējās, drošākais ceļš dabūt 

skaidrību bija pavaicāt Dāvim.”



D.Rudzītis trīsdesmito gadu beigās vasaras mājā Inčukalnā

D.Rudzītis ar dzīvesbiedri Annu, 1924. gads

D.Rudzītis savā darba kabinetā, 1938. gads D.Rudzītis ar ģimeni, 1938. gads



Roberts Bulsons



Roberts Bulsons
(Valsts kancelejas direktora vietas izpildītājs no 1939. gada 22. augusta līdz 1940. gada 23. jūlijam)

Ar Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 1939. gada 22. augusta rīkojumu Valsts kancelejas direktora 

pienākumus tika uzdots pildīt ilggadējam Valsts kancelejas darbiniekam – nodaļas vadītājam 

Robertam Bulsonam. R.Bulsons Valsts kancelejā strādāja kopš 1918. gada 23. novembra un 

regulāri aizvietoja D.Rudzīti viņa prombūtnes laikā. 

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā R.Bulsons šajā amatā nostrādāja nepilnus 

divus mēnešus. 1940. gada 23. jūlijā ar A.Kirhenšteina vadītās valdības lēmumu viņš tika 

atbrīvots no amata un tajā pašā dienā apcietināts. 



R.Bulsons ir bijis apbalvots ar augstākajiem Latvijas apbalvojumiem – 
IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un IV šķiras Atzinības krustu.

Ulmaņa valdības 
1940. gada 17. maija 

slepenais lēmums

Kā liecina krimināllietas materiāli, izmeklēšana tika pabeigta 1941. gada 8. decembrī Astrahaņā. Galvenie 

apsūdzības fakti bija šādi: „Bulsons bijis augsti stāvošs buržuāziskās Latvijas valdības ierēdnis un 13 gadus 

aktīvi cīnījies pret revolucionāro kustību Latvijā. Būdams naidīgi noskaņots pret tautas valdību Latvijā, no tās 

noslēpis buržuāziskā Ministru kabineta 1940. gada 17. maija slepeno lēmumu, ar kuru Ulmaņa iekārtas krišanas 

gadījumā tika izsniegtas ārkārtējas pilnvaras Latvijas sūtņiem Anglijā un ASV, lai organizētu cīņu par neatkarīgas 

un buržuāziskas Latvijas atjaunošanu.” Apsūdzības gala slēdzienā pieprasīts piemērot augstāko soda mēru – 

nošaušanu. R.Bulsona liktenis traģiski aprāvās 1942. gada 24. martā. 



Kārlis Līcis

Pēc neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas ar Latvijas 

Republikas Ministru Padomes 

1990. gada 25. maija lēmumu “Par 

Valsts pārvaldes aparāta darbu 

Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas apstākļos” tika 

likvidēta Latvijas Republikas 

Ministru Padomes Lietu 

pārvalde un izveidota Valdības 

administrācija, kuru vadīja 

valdības lietu ministrs Kārlis 

Līcis.

Kārlis 
Līcis 
(Latvijas Republikas valdības lietu 
ministrs no 1990. gada 16. maija līdz 
1991. gada 13. novembrim) 



Valdis Zeikats



Valdis Zeikats
(Valsts kancelejas vadītājs no 1991. gada 26. novembra līdz 1994. gada 24. maijam)

No 1991. gada 26. novembra līdz 1994. gada 24. maijam Valsts 

kanceleju vadīja Valdis Zeikats – sākumā Latvijas Republikas 

Valdības aparāta vadītāja amatā, bet pēc 1993. gada 3. augusta 

lēmuma pieņemšanas par Latvijas Republikas Valsts kancelejas 

dibināšanu – Valsts kancelejas direktora amatā. Pirms 

V.Zeikats kļuva par Valsts kancelejas vadītāju, viņš pildīja 

valdības lietu ministra vietnieka pienākumus.

V.Zeikats ieguvis augstāko izglītību Latvijas Universitātes 

Fizikas un matemātikas fakultātē, strādājis LU Pusvadītāju 

fizikas problēmu laboratorijā, kā arī bijis LU Cietvielu fizikas 

zinātniskās pētniecības institūta zinātniskais sekretārs. 

Ir daudzu zinātnisko publikāciju autors.

V.Zeikata vadībā tika 

reorganizēts Latvijas 

Republikas Valdības 

aparāts. 1993. gada 

augustā Ministru 

kabinets viņam 

uzdeva izstrādāt Valsts 

kancelejas nolikumu, 

un 1994. gada 

8. novembrī to 

apstiprināja Ministru 

kabinetā.



Žoržs Tikmers
(Valsts kancelejas direktors no 1994. gada 27. jūnija līdz 1998. gada 16. februārim)

Pamatojoties uz Ministru prezidenta Valda Birkava uzaicinājumu, 

1994. gada 27. jūnijā Valsts kancelejas direktora amatā tika iecelts 

Žoržs Tikmers. 

Ž.Tikmera vadībā veiktas nozīmīgas iekšējās reformas, nodrošinot visu 

saņemto dokumentu ātrāku apstrādi un apriti. Ž.Tikmera vadībā pēc 

Ministru prezidenta Māra Gaiļa iniciatīvas iekārtota Ministru prezidentu 

zāle ar premjeru portretiem, atjaunots Ministru prezidenta standarts 

un karogs. Ž.Tikmers aizsāka Valsts kancelejas sadarbību ar ārvalstu 

kolēģiem.

Ieguvis izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Ž.Tikmers 

arī savas darba gaitas saistījis ar sporta nozari. Pirms darba Valsts 

kancelejā Ž.Tikmers bijis Izglītības ministrijas Sporta departamenta 

direktors. Arī turpmākās Ž.Tikmera darba gaitas saistītas ar sportu – 

kopš deviņdesmitajiem gadiem darbojies Latvijas Olimpiskajā komitejā, 

šobrīd – Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents, Latvijas 

olimpiskās delegācijas vadītājs XXIX olimpiskajās spēlēs Pekinā.

1980. gadā 

Maskavas 

olimpiskajās spēlēs 

Ž.Tikmers ieguvis 

sudraba medaļu 

airēšanā četriniekā 

ar stūrmani, bet 

1995. gadā saņēmis 

Starptautiskās 

Olimpiskās 

komitejas medaļu 

„Par vienotību”.



Žoržs Tikmers



Alvis Vītols
(Valsts kancelejas direktors no 1998. gada 1. jūnija līdz 2000. gada 14. martam)

No 1998. gada 1. jūnija Valsts kancelejas direktora amatā bija Alvis Vītols – starptautiskās 

ekonomikas un tiesību speciālists ar svešvalodu zināšanām. Iegūtā kvalifikācija bija ļoti 

noderīga, veidojot sadarbības projektus ar ārvalstu speciālistiem. A.Vītola laikā turpinājās 

sadarbība ar dažādiem ārvalstu ekspertiem – notika mācību vizītes Austrijā, Nīderlandē, Īrijā,

tika organizētas struktūrvienību vadītāju apmācības un komandas veidošanas pasākumi.

Būdams Valsts kancelejas direktors, A.Vītols iedibināja tradīciju organizēt 

darbinieku sporta spēles, kurās arī pats aktīvi piedalījās.



Alvis Vītols



Gunta Veismane
 (Valsts kancelejas direktore no 2000. gada 19. aprīļa)

2000. gada 19. aprīlī par Valsts kancelejas direktori tika iecelta Gunta Veismane. 

Uzsākot darbu Valsts kancelejas direktora amatā, G.Veismane izvirzīja mērķi izveidot Valsts 

kanceleju par modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu valsts pārvaldes iestādi, par kompetentu 

valsts pārvaldes koordinācijas centru. 

Tieši G.Veismanes vadībā Valsts kancelejas funkcijas un uzdevumi ir būtiski paplašinājušies, arvien 

lielāku uzsvaru liekot ne tikai uz Ministru kabineta atbalsta funkcijām, bet arī uz valsts pārvaldes 

politikas plānošanu un īstenošanu.

Šajā laikā īstenoti vairāki visai valsts pārvaldei nozīmīgi projekti – pieņemts Ministru 

kabineta kārtības rullis, izveidota jauna Ministru kabineta mājaslapa internetā, izveidota 

Ministru kabineta sēžu dokumentu vadības sistēma e-portfelis, izstrādāta dokumentu 

elektroniskās aprites un uzdevumu kontroles sistēma DAUKS.



Gunta Veismane



Vadot Valsts kanceleju un organizējot Ministru kabineta darbu, 

G.Veismane īpašu uzmanību veltījusi sabiedrības līdzdalības 

iespējām valsts pārvaldes darbā. G.Veismane rosinājusi veidot 

ciešāku sadarbību arī ar augstskolām – 2007. gadā parakstīti 

sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstskolām.

Pirms uzsākusi darba gaitas Valsts kancelejā, G.Veismane 

gandrīz septiņus gadus strādājusi Valsts administrācijas skolas 

direktora amatā. 1998. gadā, būdama Valsts administrācijas 

skolas direktore, saņēmusi Ministru kabineta Atzinības rakstu 

par sasniegumiem ierēdņu mācību sistēmas izveidošanā un 

attīstībā.

G.Veismane beigusi Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas 

fakultāti, divus gadus apguvusi stratēģiskās vadīšanas un 

organizācijas kultūras kursu Hārvarda universitātes Hārvarda 

biznesa skolā. 1996. gadā Latvijas Universitātes Ekonomikas 

un vadības fakultātē ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā.

Pateicoties G.Veismanes 

pieredzei un atbalstam, Valsts 

kanceleja īstenojusi vairākus 

nozīmīgus starptautiskus 

projektus Rumānijā, 

Bosnijā-Hercegovinā, 

Moldovā. 

Kopš 2005. gada tiek 

organizēta arī starptautiskā 

sabiedrības vadības 

vasaras skola. G.Veismane 

atbalstījusi struktūrvienības 

izveidi Valsts kancelejas 

Juridiskā departamenta 

sastāvā, kas nodrošina valsts 

interešu pārstāvniecību 

starptautiskās tiesvedības 

procesos.



Liepāja, kuģis „Saratov” 

K.Valdemāra iela 3 

Dzirnavu iela 87

Brīvības bulvāris 36

Valsts 
kancelejas 

mājvietas



         Sarežģītajā Latvijas valsts veidošanās posmā   

1918.–1920. gadā Valsts kanceleja bieži mainīja 

savu atrašanās vietu. Pirmā Ministru kabineta 

sēde, kas tika protokolēta, notika 1918. gada             

         26. novembrī Rīgā, Dzirnavu ielā 87, 

Domēņu valdes telpās. Turpmākās valdības 

        sēdes notika dažādās vietās – Jelgavā, 

              Liepājā, Cēsīs un Rīgā, trīs mēnešus 

                  Latvijas Pagaidu valdības mājvieta 

                                                       bija pat kuģis. 



Iedzīvotāji Liepājas ostā sagaida Pagaidu valdības pārstāvjus, kas ieradās ar kuģi „Saratov”. Liepāja, 1919. gada 27. jūnijs



1919. gada 16. aprīļa rītā vācu karaspēks uzbruka Latvijas valdības iestādēm, lai arestētu Pagaidu 

valdības locekļus un ierēdņus. Šajā laikā valdības locekļi patvērās uz tvaikoņa  „Saratov”. 

Turpmāko triju mēnešu laikā Baltijas jūrā pie Liepājas noenkurotais „Saratov” bija vienīgā 

teritorija, ko kontrolēja Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas Pagaidu valdība. 

Valsts kanceleja Liepājā 
uz kuģa “Saratov” 

Kārlis Skalbe: „Pa vienkāršām 

striķa trepēm gar aprūsējušo kuģa 

sienu uzkāpa un nokāpa sabiedroto 

diplomātiskie aģenti, Tautas 

padomes locekļi, kuri sanāca uz 

starptautiskajām sēdēm, ierēdņi, kuri 

saņēma pavēles, un tautas sūtītie, 

kas griezās pēc padoma... Šaurā 

kuģa telpa – piecdesmit soļu garumā, 

desmit jeb piecpadsmit platumā 

toreiz bija viss – valsts, apburta 

ķēniņa pils, labprātīgs cietums.” Ēka, kurā atradās Pagaidu valdība. Liepāja, 1919. gads



1919. gada septembrī nams K.Valdemāra ielā 3, kas 

sākotnēji tika celts un piederēja Hipotēku biedrības 

bankai, kļuva par Ministru kabineta, Valsts kancelejas, 

Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas mājvietu 

līdz pat 1940. gadam. Namā bija arī dzīvokļi dažādu 

iestāžu darbiniekiem un Ministru prezidenta dzīvoklis. 

2007. gada nogalē namā atgriezās 

Ārlietu ministrija. 

Valsts kanceleja 
K.Valdemāra ielā 3 



Ārlietu ministrijas ēka K.Valdemāra ielā 3, kurā no 1923. gada līdz 1940. gadam atradās Valsts kanceleja



Valsts kanceleja 
Brīvības bulvārī 36 

Savā pašreizējā mītnē Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Latvijas valdība un tās 

administrācija atrodas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. 

Ēka Brīvības bulvārī 36 tika būvēta Tiesu pils vajadzībām. Galīgo ēkas 

projektu, ievērojot godalgoto vietu autoru, projekta arhitektu A.Kinklāva 

un O.Tilmaņa, kā arī A.Medlingera nostādnes, izstrādāja arhitekts 

F.Skujiņš, kurš par veikto darbu vēlāk saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 

Ēkas celtniecība ilga divus gadus, un 1938. gada 9. decembrī oficiāli tika 

atklāta Tiesu pils ar 130 telpām un sēžu zālēm.

Pašlaik ēkā atrodas Ministru prezidenta darba telpas, Ministru kabineta 

sēžu zāle, Valsts kanceleja, Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa.

Ēkas āriene veidota atturīgi, sienām izmantojot Latvijas granītu, bet 

kolonnām – no Zviedrijas vesto granītu. Atverot smagās, oksidētā varā 

veidotās durvis, skatam paveras plašs vestibils un kāpnes, kas labi 

izgaismotas un krāsotas gaišos toņos. Telpas svinīgo noskaņu pastiprina 

gaismas ķermeņi, kas veidoti lāpu un lākturu formā.

Laikposmā no 

pagājušā gadsimta 

četrdesmitajiem līdz 

deviņdesmitajiem 

gadiem šajā ēkā 

ir darbojušās gan 

vācu, gan PSRS 

okupācijas varas 

iestādes. Pēc 

1990. gada 4. maija 

ēkā darbu uzsāka 

neatkarīgās Latvijas 

valdība.



Ministru kabineta un Valsts kancelejas mājvieta kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas – Brīvības bulvāris 36



Ik gadu Ministru kabinetā tiek organizētas apmēram 50 ekskursijas interesentiem, galvenokārt, skolēniem. Fotogrāfijā – Rīgas 49. vidusskolas 
5.a klases skolēnu ekskursija 2008. gadā 

Par tradīciju ir kļuvusi jauno Valsts kancelejas ierēdņu solījuma 
došana. „Es apsolos būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs neatkarīgai 
un demokrātiskai Latvijas Republikai, pildīt amata pienākumus 
saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautiskajiem 
līgumiem, likumiem un valdības lēmumiem un kalpot sabiedrības 
vispārējām interesēm, lai nodrošinātu tiesisku, efektīvu un 
atklātu valsts pārvaldes darbību”, apņemas ikviens darbinieks, 
uzsākot pildīt ierēdņa amata pienākumus

Valsts kancelejas darbinieki ir aktīvi sportotāji. Valsts kancelejas 
2007. gada sporta spēles Liepas pagasta „Mežrozēs”



Otrajā stāvā atrodas valdības sēžu 

zāle jeb Zaļā zāle. Šajā telpā aiz gaišā 

ozolkoka durvīm, kas no sienas norobežotas 

ar dzīslaina melna marmora apmali, katru 

nedēļu notiek Ministru kabineta sēdes. 

Ministru kabineta sēdi vada Ministru 

prezidents, sēdē piedalās ministri, Valsts 

kancelejas vadība, ministriju augstākie 

ierēdņi un atbildīgie speciālisti. Ministru 

kabineta sēdes ir atklātas, un tajās ir 

iespēja būt klāt žurnālistiem, kā arī nozaru 

un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Sēžu zāle ir trīsjomu telpa, ko veido zaļā 

mākslīgā marmora kolonnu rindas. Tas 

pats materiāls lietots sienu apdarei virs 

paaugstinājuma, kur atrodas prezidija 

galds. Prezidija vietu izceļ sarkankoka 

durvis aizmugurē, un pāri visam tam valsts 

ģerbonis un uzraksts: „Viens likums, 

viena taisnība visiem.” Ornamentālie 

ciļņi griestos un kolonnu kapiteļi veidoti 

no gaiši tonēta ģipša grieķu klasiskajās 

formās.
Valdības sēžu norises vieta – Zaļā zāle



Ministru prezidenta salons viesu uzņemšanai

Ministru prezidenta darba kabinets

Blakus Ministru prezidenta darba kabinetam 
atrodas pieņemšanas telpa. Šajā greznajā 
telpā notiek tikšanās ar ārvalstu vēstniekiem, 
starptautisko un vietējo organizāciju augstākajām 
amatpersonām un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

Trešajā stāvā atrodas Ministru prezidenta darba telpa, 
kur rit Ministru prezidenta ikdienas darbs. Šī telpa veidota 
no priedes koka paneļiem dzeltenbrūnā tonī, un to apgaismo 
gaišas bronzas griestu lustra. 

Pieņemšanas telpas kvadrāta formai atbilst centrālais 
griestu dekors, kas savukārt atbalsojas grīdas parketa 
rakstā, bet telpas sienu laukumus arhitektoniski sadala 
pilastri un kolonnas no sarkani brūna marmoram līdzīga 
materiāla. 



Ministru prezidentu zāle

Aiz pieņemšanas telpas atrodas Ministru prezidentu 
zāle. Šajā telpā notiek dažādas Ministru prezidenta 

un Valsts kancelejas rīkotas sanāksmes un tikšanās. 

1995. gadā pēc Ministru prezidenta Māra Gaiļa ierosmes 

zālē tika izveidota Ministru prezidentu portretu galerija. 

Pēc valdības pilnvaru beigām katrs Ministru prezidents 

papildina galeriju ar savu portretu, kā arī tradicionāli uz 

Ministru prezidenta karoga kāta piestiprina sudraba naglu 

ar paraksta atveidojumu un valdības darbības laiku. 

Ministru prezidentu zālei ir tumšas ozolkoka durvis, 

parkets darināts no gaiša un melna ozola salikuma, 

to rotā pieskaņotas matēta stikla lustras ar svecēm un 

arhitektoniski akcenti abās gala sienās.

Bibliotēkas telpa ēkas 4. stāvā veidota ar 
augstiem griestiem un iebūvētiem gaiša 
oša koka grāmatu skapjiem. Telpas sānu 
jomos, kas akcentēti ar arkām, izvietotas 
darba vietas bibliotēkas darbiniekiem un 
apmeklētājiem. Bibliotēkas telpu restaurēja 
un svinīgi atklāja 1998. gada novembrī, 
atzīmējot Valsts kancelejas dibināšanas 
80. gadskārtu.

Valsts kancelejas bibliotēka 



2007. gada novembrī trešajā 

stāvā tika iekārtota Ministru 
prezidenta un ministru 
preses konferenču telpa. Tā 

paredzēta Ministru prezidenta, 

Ministru kabineta locekļu 

un Valsts kancelejas preses 

konferenču un preses brīfingu 

organizēšanai, kā arī citu 

prezentāciju un informatīvo 

pasākumu organizēšanai.

Ministru prezidenta preses konferenču telpa



Ziemassvētku 
labdarības 
pasākumi

Pasākumi 
darbiniekiem

asinsdonoru 
diena

Ekskursijas 
valdības 

mājā

Ierēdņu svinīgais 
solījums

Tradīcijas un 
neformālie 

pasākumi



Valsts kancelejas sabiedriskā 

dzīve vienmēr ir bijusi rosīga un 

tradīcijām bagāta. Iestādes vadītāji 

allaž ir centušies iesaistīt kopīgos 

pasākumos gan Valsts kancelejas 

darbiniekus, gan viņu ģimenes 

locekļus, gan citus sabiedrības 

pārstāvjus. Dažas tradīcijas 

aizsāktas jau drīz vien pēc Valsts 

kancelejas nodibināšanas un ir 

saglabājušās līdz pat mūsdienām.



Viena no pirmā Valsts kancelejas direktora Dāvida Rudzīša 

iedibinātajām tradīcijām bija Valsts kancelejas darbinieku 

pieņemšanas, kas tika organizētas direktora vasaras mītnē Inčukalnā un 

Zasulaukā. Valsts kancelejas kolektīvs devies arī izbraukumā uz Roņu 

salu ar tūristu kuģīti „Banga”. 

Došanās zaļumos

Valsts kancelejas un tai pakļauto iestāžu darbinieku atpūtas brauciens ar kuģi „Banga” uz Roņu salu, 1939. gada 20. jūnijs



Arī mūsdienās Valsts kancelejas darbinieki reizi gadā kopā 
apceļo Latviju. Ir apmeklētas Dienvidkurzemes skaistākās 
vietas un Kinopilsētiņa, ir būts Vidzemes ziemeļaustrumos 
un apmeklēts iespējamais Beverīnas pilskalns, ir iepazīts 
O.Kalpaka dzimtais novads.

Valsts kancelejas darbinieki O.Kalpaka dzimtajā vietā, 2008. gada 24.maijs



Pasākumi darbinieku bērniem

Valsts kancelejas un tai pakļauto iestāžu – telegrāfa aģentūras „Leta”, Valsts tipogrāfijas un laikraksta „Valdības Vēstnesis” – darbinieku 
Ziemassvētku eglīte Valsts tipogrāfijas telpās, 1938. gada decembris



Toreiz – pagājušā gadsimta divdesmitajos–trīsdesmitajos gados –, tieši tāpat kā tagad, reizi 

gadā tika aicināti arī Valsts kancelejas darbinieku bērni, lai kopīgi svinētu Ziemassvētkus. 

Šī tradīcija ir dzīva arī šodien – Valsts kancelejas darbinieki kopā ar saviem bērniem svētku 

brīnumu piedzīvo ikgadējā pasākumā neilgi pirms gadu mijas.

Valsts kancelejas darbinieku bērnu Ziemassvētku pasākums Rīgas Zoodārzā, 2006. gada decembris



Valsts kancelejas 
dzimšanas dienas

2008. gadā Valsts kanceleja tāpat kā mūsu valsts ar dažādiem 

svinīgiem pasākumiem atzīmē 90. dzimšanas dienu. Jubilejas 

pasākumu rīkošana ir viena no senākajām un stiprākajām 

tradīcijām, kas nodrošina kultūrvēsturisku saikni ar pagātni. 1928. 

gada novembrī tika svinēta Valsts kancelejas desmitā jubileja. 

Laikraksts „Valdības Vēstnesis” 1928. gada 21. novembrī rakstīja: 

„Šinī gadījumā direktors Rudzīša kungs bija vakar 
aicinājis pie sevis uz vakariņām valsts kancelejas un 
viņai padoto iestāžu – „Valdības Vēstneša”, valsts 
tipogrāfijas un telegrāfa aģentūras – vadītājus un 
galvenos darbiniekus ar viņu ģimenēm, pateikdamies 
tiem par viņu pašaizliedzīgo darbu valsts labā, jo 
valsts kancelejas personāls par strādāšanu ārpus 
darba laika jeb tā sauktām virsstundām nekad nav 
prasījis kaut jebkādu atlīdzību.”

Katra dzimšanas diena 

ir ne tikai svētki, bet 

arī laiks, kad Valsts 

kancelejas vadība un 

darbinieki atskatās uz 

paveikto un sasniegto, 

laiks, lai sagatavotos 

turpmākajam darba 

cēlienam. Paveiktais 

tradicionāli tiek 

izvērtēts arī gada 

pārskata sanāksmēs, 

izvirzot jaunus 

mērķus nākamajam 

gadam. 



Kopš 2004. gada Valsts kanceleja organizē valsts pārvaldes ikgadējo konferenci, aktualizējot institucionālās reformas, 
darba samaksas sistēmas un cilvēkresursu attīstības perspektīvas, politikas plānošanas sistēmas attīstību un citus 
problēmjautājumus. 2007. gadā konference organizēta sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, diskutējot par 
efektīvu pārvaldību un partnerību, kā arī labo praksi biznesā, valsts un pašvaldību institūcijās. Pērn foruma ietvaros 
iedibināta efektīvas pārvaldības gada balva

2007. gadā Valsts kanceleja aizsāka 
veiksmīgu sadarbību ar Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultāti, organizējot Karjeras dienas 
un konferenci „Valsts pārvalde: 
quo vadis?”. Pasākuma ietvaros 
studenti, mācībspēki un valsts 
pārvaldē strādājošie diskutēja par 
valsts pārvaldes politiku, valdības 
komunikāciju, valsts sociālo 
politiku un valsts pārvaldes iestāžu 
informācijas centriem. Karjeras 
dienas tiks rīkotas arī turpmāk



Ik gadu Ministru kabinetā tiek organizētas apmēram 50 ekskursijas interesentiem, galvenokārt, skolēniem. Fotogrāfijā – Rīgas 49. vidusskolas 
5.a klases skolēnu ekskursija 2008. gadā 

Par tradīciju ir kļuvusi jauno Valsts kancelejas ierēdņu solījuma 
došana. „Es apsolos būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs neatkarīgai 
un demokrātiskai Latvijas Republikai, pildīt amata pienākumus 
saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautiskajiem 
līgumiem, likumiem un valdības lēmumiem un kalpot sabiedrības 
vispārējām interesēm, lai nodrošinātu tiesisku, efektīvu un 
atklātu valsts pārvaldes darbību”, apņemas ikviens darbinieks, 
uzsākot pildīt ierēdņa amata pienākumus

Valsts kancelejas darbinieki ir aktīvi sportotāji. Valsts kancelejas 
2007. gada sporta spēles Liepas pagasta „Mežrozēs”



Ministru prezidenta un Valsts kancelejas sarūpētās dāvanas Jelgavas daudzbērnu ģimeņu bērniem, 2005. gads

Labdarības pasākumi
Pieaugot Valsts kancelejas lomai valsts pārvaldē, ir palielinājusies arī tās atbildība pret sabiedrību. 

Pēdējo gadu laikā Valsts kancelejas darbinieki īpašu uzmanību veltījuši labdarības pasākumiem, jo ikdienas 

steigā un darbu dunā ir svarīgi nepazaudēt no sava redzesloka arī līdzcilvēkus.



Kopš 2003. gada Valsts kancelejas 

darbinieki piedalās Ziemassvētku 

labdarības akcijās – 

katru gadu daudzbērnu ģimenēm, 

bērnunamiem vai 

internātskolām tiek ziedoti 

apģērbi, spēles, spēļu mantiņas, 

sporta inventārs, grāmatas. 

Pēdējos gados Valsts kanceleja 

iesaistījusies valsts pārvaldes 

akcijā „Veselīgas dāvanas”, 

kuras laikā īpaši rūpējusies par 

to, lai dāvanas veicinātu izpratni 

par veselīgu dzīvesveidu. Valsts 

kancelejas direktore Gunta 

Veismane atzīst: 

„Tā ir jauka sajūta – 

piepildīt kaut dažus 

bērnu sapņus un padarīt 

Ziemassvētkus nedaudz 

gaišākus un laimīgākus.”



Viena no tradīcijām, kas aizsākta 2005.gadā, ir valsts pārvaldē strādājošo asins ziedošanas akcija 

„Palīdzi palīdzēt!”, kurā Valsts kanceleja aicina piedalīties ne vien savus darbiniekus, bet arī 

ministrus, ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus. 

Akcija ir guvusi lielu atsaucību, un vienu dienu gadā Ministru kabinetā, kur parasti 
strādā ministri un tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi, rosās Valsts asinsdonoru centra 
mediķi un ministriju darbinieki, kuri ir gatavi nesavtīgi palīdzēt. Katru gadu akcijā 
piedalās arvien lielāks skaits asinsdonoru – no 150 asinsdonoriem akcijas pirmajā gadā 
tas pieaudzis līdz 300 brīvprātīgajiem 2007. gadā.

Valsts pārvaldes asins ziedošanas akcija „Palīdzi palīdzēt!” valdības sēžu zālē, 2006. gada septembris 



Ieceres 

Valsts kancelejas mērķis ir kļūt par mūsdienīgu valsts pārvaldes centru, kas strādā visas 
sabiedrības interesēs. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāpaveic vairāki uzdevumi:

• visās valsts pārvaldes iestādēs paredzēts ieviest dokumentu elektroniskās aprites un uzdevumu 

kontroles sistēmu (DAUKS), lai nodrošinātu dokumentu elektronisko noformēšanu, sekotu 

līdzi to virzībai un izpildei, kā arī sekmētu ātrāku dokumentu apriti, padarot to ērtāku un videi 

draudzīgāku;

• Ministru kabineta ēkā paredzēts izveidot iedzīvotāju informācijas centru, kā arī sabiedrības 

līdzdalības portālu, kurā būs pieejams valsts pārvaldē izveidoto darba grupu reģistrs un dažādu 

nozaru nevalstisko organizāciju datubāze. Paredzēta funkcionāla un mūsdienu prasībām atbilstoša 

preses centra izveide. Iecerēts arī, ka tiks nodrošināta valdības sēžu tiešraide internetā;

• līdz 2013. gadam paredzēts īstenot septiņus Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētus projektus, kuru 

galvenie virzieni ir cilvēkresursu attīstība valsts pārvaldē, administratīvā sloga mazināšana un 

publiskās pārvaldes pakalpojumu uzlabošana. Pēc projektu īstenošanas tiks uzlabota publiskās 

pārvaldes institūciju kapacitāte, nodrošināta to darbības atbilstība visaugstākajiem kvalitātes 

standartiem, pakalpojumi būs pieejamāki plašākai sabiedrībai. Projektu ietvaros tiks veicināta 

publiskās pārvaldes, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējā sadarbība labākas, 

uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā. 



1918. gada 18. novembris Tiek proklamēta neatkarīga Latvijas valsts
1918. gada 20. novembris Latvijas Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks Dāvids Rudzītis sāk pildīt amata pienākumus. Šo dienu var uzskatīt  
  par Valsts kancelejas dibināšanas dienu
1918. gada 26. novembris Notiek pirmā oficiālā valdības sēde, kuru protokolē Latvijas Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks
1919. gada 11. aprīlis Valsts kanceleja iegūst savu pašreizējo nosaukumu. Ar valdības lēmumu Latvijas Pagaidu valdības kanceleja tiek  
  pārdēvēta par Valsts kanceleju 
1925. gada 1. aprīlis Tiek pieņemts likums „Ministru kabineta iekārta”, kurā juridiski noteikts Valsts kancelejas statuss 
1940. gada 17. jūnijs PSRS okupē Latviju, līdz ar to faktiski tiek pārtraukts Valsts kancelejas darbs 
1990. gada 4. maijs Tiek pieņemta Neatkarības deklarācija un pasludināta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana
1990.–1993. gads Tiek atjaunota Latvijas neatkarība de facto un veiktas vairākas valdības administrācijas reorganizācijas
1993. gada 15. jūlijs Tiek pieņemts likums „Par Ministru kabineta 1925.gada 1.aprīļa likuma „Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu”.  
  Valdības administrācija tiek pārdēvēta par Valsts kanceleju 
1993. gada 10. augusts Ministru kabinets pieņem Ministru kabineta iekšējās kārtības noteikumus
1994. gada 8. novembris Ministru kabinets apstiprina Valsts kancelejas nolikumu
2000. gads Tiek pieņemts politisks lēmums par jaunas funkcijas piešķiršanu Valsts kancelejai kā valdības centram – tiek uzsākta  
  politikas veidošanas, koordinācijas un uzraudzības sistēmas izveide un īstenošana
2000. gada aprīlis Ministru kabineta un Valsts kancelejas mājaslapā internetā ikvienam ir pieejami Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru  
  kabineta komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs izskatāmie materiāli un sēžu protokoli
2002. gada 12. marts Tiek izstrādāta jauna valdības darbības procedūra – pieņemts Ministru kabineta kārtības rullis, kas nodrošina saskaņotu  
  projektu virzību, lēmumu pieņemšanas procesu un nodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas
2002. gada 6. augusts Notiek pirmā valdības sēde, kurā izmanto Ministru kabineta sēžu dokumentu vadības sistēmu e-portfeli. 2003. gada  
  maijā e-portfeli sāk izmantot arī Valsts sekretāru sanāksmēs
2002. gada novembris Visas Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdes tiek pasludinātas par atklātām – tajās var piedalīties arī  
  žurnālisti. Valsts sekretāru sanāksmēs var piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvji
2003. gada 20. maijs Ministru kabinetā apstiprina Valsts kancelejas nolikumu
2004. gada 5. marts Ministru kabinets nosaka Valsts kanceleju par atbildīgo institūciju valsts interešu pārstāvniecībai starptautiskās  
  tiesvedības procesos
2005. gada 15. jūnijs Tiek parakstīts Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands. Līdz 2008. gada rudenim tam  
  pievienojušās jau 170 organizācijas
2005. gada 5. augusts Ministru kabinets uzdod Valsts kancelejai vadīt darba grupu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru  
  skaita un masu kapa vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas  
  valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai
2006. gads Valsts kanceleja ir pirmā Latvijas institūcija, kura piedalās Eiropas Savienības Twining projektos palīdzības sniedzēja  
  lomā. Pirmais īstenotais projekts ir „Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā, koordinācijā un  
  lēmumu pieņemšanā”
2006. gada 28. jūlijs Apstiprināta Valsts kancelejas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam
2007. gads 2007. gada laikā Valsts kanceleja saņēmusi rekordlielu iedzīvotāju vēstuļu skaitu – vairāk nekā 5 000 fizisko un  
  juridisko personu iesniegumu, kas adresēti Ministru prezidentam un Ministru kabinetam

Hronoloģija 



Paldies vēsturniekam Gatim Krūmiņam par bukletā ietverto vēstures faktu precizēšanu

Paldies bijušo Valsts kancelejas vadītāju bērniem – Dāvida Rudzīša dēlam Dainim Rudzītim 
un Roberta Bulsona meitai Rutai Lācei – par atsaucību, spilgtajiem atmiņu stāstiem un 
unikālajām fotogrāfijām

Paldies visiem Valsts kancelejas darbiniekiem, kuri piedalījās bukleta radīšanā, pārcilājot 
arhīvu un muzeju fondus, studējot materiālus un rakstot atsevišķas bukleta daļas, 
caurskatot un rediģējot tās

Paldies par fotogrāfijām un vēstures liecībām Latvijas Kara muzejam, Latvijas Valsts 
arhīvam, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam, Latvijas Valsts vēstures arhīvam, 
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, mūsdienu fotogrāfiju autoriem Uldim Pāžem un 
Aivim Freidenfeldam
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