
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_221114_VSS-693precizets, Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”” 

 

Rīga 
22.11.2014. Nr. 0720142173/A2432 
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Valsts Kancelejai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 30. novembra 
noteikumos Nr. 1075 “Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu 
katalogs”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izskatījusi precizēto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra 
noteikumos Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”” 
(turpmāk – projekts), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu 
(anotāciju) un izziņu par atzinumos izteiktajiem iebildumiem un izsaka šādus 
iebildumus: 

1) izziņas par atzinumos izteiktajiem iebildumiem 10. punktā norādīts, 
ka par šo iebildumu ir panākta vienošanās starpministriju sanāksmē. Lūdzam 
precizēt minēto punktu, jo iebildumā minētais problēmjautājums netiek 
risināts pēc būtības un par to vienošanās netika panākta; 

2) izziņas par atzinumos izteiktajiem iebildumiem 26. un 27. punktā 
norādīts, ka par šo iebildumu ir panākta vienošanās starpministriju sanāksmē. 
No minētajos punktos ietvertajiem iebildumiem izriet nepieciešamība grozīt 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. 
Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē tika panākta vienošanās projektam 
pievienot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu 
izstrādāt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projekts projektam nav pievienots, līdz ar to par minētajiem iebildumiem 
vienošanās nav panākta; 

3) izziņas par atzinumos izteiktajiem iebildumiem 34. punktā norādīts, 
ka par šo iebildumu ir panākta vienošanās starpministriju sanāksmē. Vēršam 
uzmanību, ka projekts nav papildināts ar tā spēkā stāšanās datumu. Ņemot 
vērā to, ka projektu nebūs iespējams pieņemt līdz š.g. novembra beigām, kā 
arī to, ka šobrīd pašvaldībās notiek darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes, 
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kā ietvaros tiek pārskatīta arī amatu klasifikācija, kā arī to, ka katra 
kalendārā gada sākumā tiek apstiprināti nodarbināto saraksti, atspoguļojot 
tajos gan atlīdzības apmēru, gan amatu klasifikācijas rezultātu, lūdzam 
projektā ietvert norādi, līdz kuram datumam jānodrošina amatu klasifikācijas 
atbilstība noteikumiem saistībā ar veiktajiem grozījumiem. Ja šādas norādes 
nebūs, tad šī regulējuma pieņemšana decembrī vai vēl vēlāk radīs 
nepieciešamību atkārtoti veikt darbu, kas nupat budžeta veidošanas procesā 
jau ir izdarīts. Šāda grozījumu virzīšana neatbilst labas pārvaldības un resursu 
ekonomijas principiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu ar 
jaunu punktu, kurā noteikt, ka institūcijas nodrošina amatu klasifikācijas 
pārskatīšanu atbilstoši veiktajiem grozījumiem ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
31. decembrim;  

4) lūdzam izziņā atspoguļot visu iebildumu visu tekstu kopumā, nevis 
atsevišķus iebildumu fragmentus, kas nedod pilnīgu priekšstatu par iebildumā 
ietverto problēmjautājumu. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt izziņu 
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu nr. 300 “Ministru 
kabineta kārtības rullis” (turpmāk – Ministru kabineta kārtības rullis) 
96. punktam, kurā noteikts: ja atzinumos par izsludināto projektu izteikti 
iebildumi un priekšlikumi, atbildīgā ministrija izvērtē tos, precizē projektu un 
sagatavo izziņu par atzinumos izteiktajiem iebildumiem. Izziņā vienkopus 
norāda visus ministriju un citu institūciju atzinumos izteiktos iebildumus par 
konkrēto projekta punktu (pantu, daļu). No minētā izriet, ka Ministru kabineta 
kārtības rullis neparedz atzinumos izteikto iebildumu daļas iekļaušanu izziņā 
par atzinumos izteiktajiem iebildumiem. Šāda prakse var radīt risku, ka 
izteiktais iebildums var tikt pārprasts, neredzot pilnu tā tekstu, pilnu 
iebildumā norādīto kontekstu un pamatojumu, tādā veidā apgrūtinot darbu 
gan starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē, gan arī projekta tālākās 
virzības gaitā.    
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