Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2002, 14.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 9.; 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.panta desmito daļu šādā redakcijā:
"(10) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu."

2. Papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Iestādes nolikumā var norādīt, kuri tās kompetencē esošie pārvaldes uzdevumi var tikt deleģēti šajā
likumā noteiktajā kārtībā."

3. 17.pantā:
izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:
"6) izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga un uzlabo to;";
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Ministru kabinets izdod ieteikumus attiecībā uz iestādes struktūras izveidošanu. Iestādes amatu
sarakstu apstiprina iestādes vadītājs.";
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
"(5) Informācija par iestādes struktūru un amatiem tiek publicēta un aktualizēta iestādes mājaslapā
internetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(6) Ministru kabinets nosaka iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības un tās izveidošanas, uzraudzības
un uzlabošanas kārtību tiešās pārvaldes iestādēs."

4. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk - pilnvarotā persona)
pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk."

5. Izteikt 41.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
"1) administratīvo aktu izdošanu, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā;".

6. 45.pantā:
izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās
pārvaldes iestādi.";
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
"(4) Deleģējot pārvaldes uzdevumu privātpersonai, priekšroka dodama pārvaldes uzdevuma deleģēšanai
publiskās un privātās partnerības ietvaros.
(5) Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu
darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicē attiecīgās iestādes mājaslapā internetā
vai, ja tas noteikts tiesību aktā, augstākas iestādes mājaslapā internetā."

7. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:
"45.1 pants. Līgumiskā deleģēšanas procedūra publiskās un privātās partnerības ietvaros
(1) Šā likuma 45.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad atbilstoši
Publiskās un privātās partnerības likumam slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu, ar kuru
privātpersonai tiek deleģēts pārvaldes uzdevums.
(2) Ja atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likumam slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu,
ar kuru privātpersonai tiek deleģēts pārvaldes uzdevums, līgumā papildus iekļauj šā likuma 46.pantā
minētos nosacījumus. Attiecīgais līgums daļā par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu ir apspriežams
atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko tiesību līgumu jomā."

8. Izteikt 46.panta 4.punktu šādā redakcijā:
"4) līdzēju konkrēto atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas gadījumā;".

9. Izteikt 73.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos
aktus par:
1) iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju
(nolikums, reglaments);
2) ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanu (instrukcija);
3) normatīvajos aktos piešķirtās rīcības brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādos
gadījumos (ieteikumi). No šiem ieteikumiem atsevišķos gadījumos var atkāpties, to īpaši pamatojot;
4) pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu
pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz
iestādes darbību (iekšējie noteikumi)."

10. Izslēgt 74.panta otro teikumu.

11. 75.pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Reglamenta projektu saskaņo ar Ministru kabineta locekli.";
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
"Iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas reglamentu izdod tās iestādes vadītājs, kura attiecīgo koleģiālo
institūciju ir izveidojusi.";
izslēgt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "Tieslietu ministriju un";
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Iekšējos noteikumus amatpersona pirms to izdošanas saskaņo ar augstāku amatpersonu, ja likumā nav
noteikts vai augstāka iestāde (amatpersona) nav noteikusi, ka šāda saskaņošana nav nepieciešama.";
izslēgt piektajā daļā vārdus un skaitli "izņemot šā likuma 77.panta pirmajā daļā minēto gadījumu."

12. Izslēgt 76.panta otro daļu.

13. Izslēgt 76.1 pantu.

14. Izteikt 77. un 78.pantu šādā redakcijā:
"77.pants. Iekšējā normatīvā akta spēkā stāšanās
Ministru kabineta izdotā instrukcija vai ieteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā. Citi iekšējie
normatīvie akti stājas spēkā to izdošanas dienā, ja iekšējā normatīvajā aktā nav noteikts cits spēkā
stāšanās termiņš.
78.pants. Iekšējo normatīvo aktu piemērošana
(1) Ja amatpersona konstatē pretrunu starp iekšējiem normatīvajiem aktiem, tā piemēro to iekšējo
normatīvo aktu, kuru izdevusi augstāka iestāde vai amatpersona.
(2) Ja amatpersona konstatē pretrunu starp hierarhiski viena līmeņa iestāžu vai amatpersonu izdotajiem
iekšējiem normatīvajiem aktiem, tā piemēro:
1) vispārējo tiesību normu, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;
2) jaunāko iekšējo normatīvo aktu, ja abas tiesību normas ir vispārējas vai speciālas. Noteicošs ir iekšējā
normatīvā akta pieņemšanas datums.
(3) Ja amatpersona konstatē pretrunu starp iekšējo normatīvo aktu un ārējo normatīvo aktu, tā piemēro
ārējo normatīvo aktu."

15. 92.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā,
norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. Pārejas noteikumos:
izslēgt 14.punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:
"21. Ja plānošanas reģioniem deleģē pārvaldes uzdevumu līdz 2015.gada 1.janvārim, ir pieļaujams deleģēt
arī atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kas saistīti ar nozares attīstības plānošanu un nozares darbības
koordināciju plānošanas reģiona teritorijā.
22. Iekšējie normatīvie akti, kuru nosaukums neatbilst šā likuma 73.panta pirmajā daļā noteiktajam, un
reglamenti, kuri saskaņoti ar augstāku iestādi, nevis ar Ministru kabineta locekli, paliek spēkā līdz to
atzīšanai par spēku zaudējušiem vai citam brīdim, kad tie zaudē spēku."

Likums stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 13.maijā.

Valsts prezidents

V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 26.maijā

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu

