Valsts pārvaldes
reformu plāns 2020
Valsts kontroles revīzija

2017

2018

2020

2019

Attiecas uz

Neattiecas uz

daļu no publiskās pārvaldes –
13 ministrijas un 98 to padotības
iestādes, kā arī Valsts kanceleja un
Pārresoru koordinācijas centrs

neatkarīgajām un patstāvīgajām iestādēm,
pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, valsts
augstskolām, plānošanas reģioniem, kā arī
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām

Sabiedriskais sektors (publiskās varas un pārvaldes struktūra)
un Reformu plāna tvērums

SAEIMA

VALSTS PREZIDENTS

Saeimas administrācija

Valsts prezidenta kanceleja

Valsts tiešā pārvalde
Valsts tiešās
pārvaldes iestādes

Tiesībsarga birojs

Valsts kanceleja

13 ministrijas

Centrālā vēlēšanu
komisija

Valsts administrācijas
skola

Ministriju padotības
iestādes

Pārresoru
koordinācijas centrs

Pakļautības
iestādes,
valsts aģentūras

Atvasinātas publiskas personas

Valsts kontrole

NEPLP

SEPLP

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
Latvijas Banka
Finanšu un kapitāla
tirgus komisija

Korupcijas
novēršanas un
apakarošanas birojs

5
plānošanas
reģioni
Pašvaldības
7 valstspilsētas
36 novadu
domes

Pārraudzības
iestādes*

pašvaldību
iestādes,
pašvaldību
aģentūras

Reformu plāna
tvērums

Sabiedrības
intergrācijas fonds

valsts augstskolas

Teritoriālās
institūcijas
Atvasinātas publiskas personas

Ministru prezidenta
padotības iestādes

Tiesu administratīvais aparāts

Neatkarīgās/
patstāvīgās iestādes

TIESAS (t.sk. Satversmes tiesa, Prokuratūra)

MINISTRU KABINETS

Kapitālsabiedrības
Valsts akciju
sabiedrības

Valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību

Kapitālsabiedrības
ar valsts daļu

Pašvaldību
kapitālsabiedrības

Citu atvasinātu personu
kapitālsabiedrības

* Reformu plāna tvērums neaptver visas ministriju pārraudzības iestādes, piemēram, zinātniskos institūtus.

Reformu plāna tvēruma iestādes

288 937

SABIEDRISKAIS SEKTORS

Valsts un pašvaldību budžeta iestādes
Valsts pārvaldes iestādes - centrālās valsts pārvaldes
iestādes, ministrijas, ministriju padotības iestādes
Reformu plāna tvēruma iestādes
ar piemērotiem izņēmumiem

195 183
60 681
39 157

(13% no sabiedriskā sektorā strādājošiem)
Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

74 999

Sabiedriskā sektora sistēma, Reformu plāna tvērums – tiešās pārvaldes iestādes – un nodarbināto skaits 2020. gadā. Datu avots: Valsts kanceleja

10 Reformu plāna virzieni

Revidentu vērtējums par sasniegtajiem mērķiem
Vai tiešām reformas?
īstenots
• Nodrošināt
valsts pārvaldē
nodarbināto
skaita
samazināšanu
un uzraudzību
• Veikt
regulāru
izdevumu
pārskatīšanu
valsts budžeta
finansētajās
iestādēs

īstenots daļēji
• Centralizēt atbalsta funkcijas,
izvērtējot radniecisko funkciju
apvienošanas iespējas, kā
arī mazo iestāžu darbības
lietderību

nav īstenots
• Pilnveidot
darba snieguma
vadības un
novērtēšanas
sistēmu

• Virzīties uz “nulles
birokrātiju”, attīstot labāka
regulējuma politiku un stiprinot
lietderības un efektivitātes
auditus

• Ieviest
projektu
komandu
(task force)
pieeju
valdības
prioritātēm

• Attīstīt nākotnē nepieciešamās kompetences valsts
pārvaldē nodarbinātajiem

nav novērtējams
• Pārskatīt valsts un
pašvaldību institūcijās
nodarbināto atlīdzības
politiku
• Celt valsts pārvaldes
pakalpojumu vērtību
• Nodrošināt stratēģiskās
komunikācijas vadību un
centralizētu horizontālo
kampaņu vadību par
valdības prioritātēm un
reformām

* Reformu virziena kopējā izpilde nav novērtējama, jo reformu virzienam nav noteikti rādītāji, kas ļautu novērtēt veikto pasākumu ietekmi
uz problēmas risināšanu vai reformu virzienā iekļautie pasākumi ir tādi, kas neparedzēja problēmas atrisināšanu trīs gadu periodā.

kopā

34

42

pasākumi

Īstenoti/sasniegti

51

DArbības rezultāti

16

rezultatīvais rādītājs

14

26

Izpildes termiņš: 2018. - 2020. gads. Izpilde būtiski kavējas

termiņi

2018

2019

Rezultatīvie
rādītāji

51

2021

2020

sasniegti

Sasniegti
plānotajā termiņā

26

18

2022

Būtiski pasākumi īstenoti
pēc Reformu plāna
beigām – 2021.gadā,
2022. gada sākumā

Reformu plāns neparedzēja risināt valsts
pārvaldes attīstībai ilgstoši aktuālus jautājumus:
augstāko amatpersonu praksi apvienot amatus
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai
citās publiskas personas institūcijās

Galvenie secinājumi

Kāpēc nesanāca un “gūtās
mācības” turpmākām reformām
Valdības apņēmās veikt reformas, bet
politiskais atbalsts nebija pietiekams

Reformu plāns nebija
pārvaldīts efektīvi
Nepieņemot savlaicīgi jauno Atlīdzības
likumu, mazinājās iestāžu motivācija
jēgpilni īstenot virkni Reformu plāna
pasākumu – samazināt nodarbināto
skaitu, centralizēt atbalsta funkcijas,
kā arī pārskatīt administratīvo slogu –
lai iegūto finansējumu varētu novirzīt
atlīdzības palielināšanai

Valsts kancelejas - valdības centra un atbildīgās
iestādes par Reformu plāna īstenošanu ierobežotās pilnvaras un kapacitātes trūkums
Ilgstoša tiesību aktu izmaiņu saskaņošana,
meklējot kompromisus un politisko atbalstu
Skaidras mērķu un rezultatīvo rādītāju sistēmas
trūkums, lai novērtētu reformas rezultātu
Kvalitatīvu datu trūkums - datu ieguve
ir sarežģīta, manuāla, smagnēja

Pasākumi ir īstenoti, bet bez būtiskām
pozitīvām pārmaiņām valsts pārvaldē

NEPL – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
SEPLP – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Atbildīgums

civildienesta
attīstību

Darbinieku rotācija un institucionālās
atmiņas zudums iestādēs

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Sadarbība

Attīstība

© Valsts kontrole

atlīdzības fondu
izlīdzināšanu
starp resoriem

