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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 
 

Par informatīvo ziņojumu “Par publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju” 

(VSS-1020) 

 

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p. k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 

ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums 

par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums Izsūtīts elektroniskai saskaņošanai 06.12.2019. 

Izsūtīts elektroniskai saskaņošanai 02.01.2020.  

Izsūtīts elektroniskai saskaņošanai 14.01.2020. 

  

Saskaņošanas dalībnieki Visas ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs un Latvijas Pašvaldību 

savienība  

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas 

ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības 

ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, 

Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas  

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav 

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

Zemkopības ministrija, Veselības ministrija 
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II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p. k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par 

to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai 

informācija par saskaņošanā 

panākto alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 

 1. Tieslietu ministrija (24.10.2019.) 

1. Protokollēmuma projekta 2. punkts: 

     2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem līdz 2023. gada 

30. decembrim uzsākt valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārveides procesu 

saskaņā ar informatīvā ziņojuma 

pielikumā pievienoto metodiku vai 

līdzvērtīgu metodiku, atbilstoši 

informatīvā ziņojumā un tā pielikumā 

noteiktajiem pārveides principiem, 

vismaz vienam pakalpojumam 

katrā iestādē. 

 

Protokollēmuma projekta 2. punktā paredzēts, 

ka "Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanas nolūkos, visiem valsts 

pārvaldes pakalpojumu turētājiem līdz 

2023. gada 30. decembrim uzsākt valsts 

pārvaldes pakalpojumu pārveides procesu 

saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumā 

pievienoto metodiku vai līdzvērtīgu metodiku, 

atbilstoši informatīvā ziņojumā un tā pielikumā 

noteiktajiem pārveides principiem, vismaz 

vienam pakalpojumam katrā iestādē." Projekts 

nesniedz atbildi, kādā veidā attiecīgā 

uzdevuma izpilde, it īpaši, ja izvērtējums tiek 

veikts vienam pakalpojumam, veicinās 

pakalpojumu sniegšanas procesa pilnveidi. 

 

Iebildums ņemts vērā 

Protokollēmuma projekta 

2. punkts 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Attiecīgā uzdevuma izpilde 

veicinās to, ka: 

1. pakalpojumi pakāpeniski tiks 

uzlaboti, lai veicinātu 

klientorientētu pieeju, kā arī lai 

ātrāk un efektīvāk palielinātu 

publisko pakalpojumu pieejamību, 

samazinātu valsts pārvaldes 

izmaksas un administratīvo slogu, 

un radītu vidi produktīvas 

pakalpojumu digitalizācijas 

attīstībai. 

2. pakalpojumu pārskatīšana 

atsevišķās iestādēs vispār tiks 

uzsākta 

Protokollēmuma projekta 2. punkts: 

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem, kuri plāno veikt vai ir 

uzsākuši  valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides procesu, veikt to saskaņā ar 

informatīvā ziņojuma pielikumā 

pievienoto metodiku vai līdzvērtīgu 

metodiku, atbilstoši informatīvā 

ziņojumā un tā pielikumā noteiktajiem 

pārveides principiem.  

  

2. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa  

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Veicamo pasākumu kopums, lai nodrošinātu 

pakalpojuma izvērtēšanu atbilstoši projekta 

pielikumā esošajai metodoloģijai, veido 

sarežģītu un cilvēkresursu un finanšu resursu 

ietilpīgu procesu, kas rada nepieciešamību 

izveidot dažāda veida padomes un darba 

Iebildums ņemts vērā 

IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļā  

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

 

Skatīt IZ pielikuma apakšnodaļu  

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 
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Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi kā koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

fakultatīvs orgāns ar definētām 

pilnvarām, regulāru darbības ciklu, un 

kur galvenās funkcijas būtu: [..] 

 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Pašnovērtējums ir pamats lēmumu 

pieņemšanai par to, vai un kuras sfēras 

pakalpojumu sniegšanas jomā ir 

attīstāmas, prioritāras un kam ir 

būtiskākā ietekme uz privātpersonu 

apmierinātību. 

grupas. Šādas sistēmas ieviešana var radīt 

situāciju, ka patērētie finanšu resursi, it īpaši 

viena pakalpojuma novērtēšanai, ir nesamērīgi 

pret sasniedzamo rezultātu, it īpaši, ja 

pakalpojums pirms novērtējuma ir funkcionējis 

labi.  

1. Līdz šim nav izveidota neviena 

koordinējoša institūcija valsts 

pārvaldes pakalpojumu jomā, kas 

pārraudzītu pakalpojumus 

horizontāli, redzētu kopskatu (ne 

tikai vienā iestādē, bet kopumā 

sasaistot valsts pārvaldes 

pakalpojumu visās iesaistītajās 

iestādēs) pakalpojumu lietderību 

un efektivitāti.   

VARAM piedāvājums ir neveidot 

jaunu institūciju, bet 

starpinstitūciju sadarbības 

mehānismu esošā institūciju 

budžeta ietvaros. 

 

2. Portālā Latvija.lv ievietoti 6946 

pakalpojumi. Par Pakalpojumu 

kvalitātes kontroli pirms 

publicēšanas atbild pats 

pakalpojumu turētājs.  

Iedzīvotāju aptaujā par valsts 

pakalpojumu saņemšanu, pētījuma 

“Integrēts Publisko pakalpojumu 

sniegšanas un gala lietotāju 

vajadzību monitorings” ietvaros, 

tika uzdoti jautājumi par pēdējā 

pieteiktā pakalpojuma 

pieteikšanas saprotamību un 

apmierinātību ar sniegto 

informāciju noteiktos kanālos – 

elektroniski un klātienē.  

Vidējais vērtējums klātienes 

pieteicēju vidū ir 8,3 no 10 par 

saprotamību un 8,1 no 10 par 

informāciju par pakalpojumu. 

Elektronisko pieteicēju vidū pat 

23% respondentu novērtēja 

saprotamību ne augstāk kā 6 no 10, 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami 

vairāki veidi, kā veidot sadarbības 

modeli un koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Pašnovērtējums ir pamats lēmumu 

pieņemšanai par to, vai un kuras sfēras 

pakalpojumu sniegšanas jomā ir 

attīstāmas, prioritāras un kam ir 

būtiskākā ietekme uz privātpersonu 

apmierinātību. Primāri izvērtējami tie 

pakalpojumi, kuros jau iepriekš 

konstatētas problēmas un kuri 

institūcijas darbībā ir nozīmīgi. 
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bet informācijas par pakalpojumu 

gadījumā pat 26% novērtēja 

informāciju ne augstāk kā 6 no 10. 

 

3. Lai veicinātu digitālo 

risinājumu pielietojamību un 

veidotu proaktīvus uz klientiem 

orientētus pakalpojumus, 

pakalpojumu atbilstība kritērijiem 

ir jāpārskata reizi gadā un vismaz 

reizi trijos gados jāveic klientu 

aptaujas (atbilstoši MKN Nr. 3991 

un Nr. 4022), kā arī jāvērtē 

pakalpojumi, kuri nenotiek vai 

kuros konstatētas problēmas 

(piemēram, daudz sūdzības –

audita ieteikumi utt.)  

Ja pakalpojums funkcionē labi, tad 

tas nav prioritāri pārskatāms, ja 

nav radusies nepieciešamība, 

procesu uzlabot, lai to digitālizētu 

utml. vai nav mainījušies ārējie vai 

iekšējie apstākļi, kādēļ vērts būtu 

to darīt. 

Informatīvā ziņojuma pielikumā 

pievienotā metodoloģija veicinās 

un pievērsīs pakalpojumu turētāju 

uzmanību efektīvākai 

pakalpojumu pārskatīšanai. 

3. IZ 1. nodaļa:  

1.Situācijas raksturojums 

[..] 

Neapšaubot nepieciešamību pastāvīgi uzlabot 

sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

vēršam uzmanību, ka no projekta un tajā 

minētajiem pētījumiem, neizriet nepārprotami 

secinājumi par pakalpojuma sniegšanas 

procesa būtiskām nepilnībām, kuru ieviešana 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

IZ 1. nodaļa:  

1.Situācijas raksturojums 

[..] 

 
1 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 
2 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" 
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Kā arī Pasaules Bankas 

uzņēmējdarbības veikšanas 

novērtējumā, lai gan Latvija ir 

pakāpeniski uzlabojusi savu rādītāju 

un 2016. gadā ierindojusies 14. vietā 

starp 190 pasaules ekonomikām, 

Latvijas rādītāji pēdējos gados 

pasliktinās, 2017. un 2018. gadā 

novirzot Latviju uz 19. vietu.  

2. Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģija (pielikums) var būt ātrs 

un efektīvs rīks šīs stratēģijas 

sasniegšanai. 

 

prasa tūlītēju risinājumu. Piemēram, Pasaules 

bankas pētījums un tajā sniegtais novērtējums 

aptver arī ar pakalpojuma sniegšanu saistītās 

izmaksas nodevu un nodokļu veidā. Minētās 

pozīcijas nereti tiešā veidā ir saistītas ar 

nodokļu jomu, ne pakalpojuma sniegšanas 

procesu. Ievērojot minēto, kā arī Latvijas 

salīdzinoši augsto un stabilo novērtējumu, 

vērtējot kādu no pētījumā analizētiem 

pakalpojumiem, var nākties secināt, ka 

pakalpojuma process ir efektīvs, tomēr Latvijas 

novērtējumu ietekmē, piemēram, izmaksu 

pozīcija nodokļu vai nodevu veidā. Šādā 

gadījumā pakalpojuma novērtēšanas procesa 

ietvaros izdarītie secinājumi var nebūt 

pietiekami, lai rosinātu izmaksu samazinājumu 

it īpaši, ja maksājumi veic fiskālu funkciju. Arī 

valsts pārvaldes klienta apmierinātības 

pētījuma rezultāti var tikt interpretēti nevis kā 

tādi, kas norāda uz situācijas pasliktināšanos, 

bet gan kā stabili. Vienlaikus jānorāda, ka 

Latvija uzrāda pozitīvu tendenci Digitālās 

ekonomikas un sabiedrības indeksa sadaļā, līdz 

ar to, iespējams, ka klientu apmierinātības 

pētījuma rezultāti nesasniedz plānoto progresu 

tā iemesla dēļ, ka vēl arvien 52 % Latvijas 

iedzīvotāju trūkst nepieciešamo digitālo 

prasmju.  Turklāt, kā izriet no projekta, viens 

no pakalpojuma pilnveides principiem ir 

digitālās transformācijas un pakalpojuma 

automatizācijas princips, kas nozīmē, ka 

protokollēmuma projektā paredzētā uzdevuma 

izpilde ir vērsta tieši uz tādu pakalpojuma 

pilnveides procesu, kas nodrošina, ka galvenā 

plūsma notiek elektroniski. 

Lai varētu gūt pārliecību par izvēlētā 

risinājuma ietekmi uz mērķa sasniegšanu, 

lūdzam projektu papildināt ar to institūciju 

viedokļiem, kurās metodoloģija jau aprobēta. 

Metodoloģijas aprobācija notika 5 

iestādēs, saskaņā ar ES projekta 

nosacījumiem. Institūciju viedokļi 

un pieredzes apraksti (t.s. teksta 

kastu veidā)  tiks iekļauti 

vadlīnijās un rokasgrāmatā, kas 

tiks izstrādāta, balstoties uz 

metodoloģiju. 

 

Kā arī Pasaules Bankas 

uzņēmējdarbības veikšanas 

novērtējumā, lai gan Latvija ir 

pakāpeniski uzlabojusi savu rādītāju un 

2016. gadā ierindojusies 14. vietā starp 

190 pasaules ekonomikām, Latvijas 

rādītāji pēdējos gados ir stabili. 

2. Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģija (pielikums), kas ir 

aprobēta piecās iestādēs - Valsts kasē, 

Nacionālajā veselības dienestā, 

Būvniecības valsts kontroles birojā, 

Valsts vides dienestā, Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijā, lai nodrošinātu 

metodoloģijas pielietojamību citās 

valsts pārvaldes institūcijās,  var būt 

ātrs un efektīvs rīks šīs stratēģijas 

sasniegšanai. 

Piemēram, VDEĀVK veica 

pakalpojuma “Iesniegums 

invaliditātes ekspertīzei” izpēti, lai 

optimizētu pakalpojuma sniegšanas 

procesu un samazinātu klienta 

gaidīšanas laiku rindā līdz 10 

minūtēm. NVD izvēlējās samazināt 

valsts budžeta līdzekļiem 

apmaksājamo veselības aprūpes 

pakalpojumu tarifa aprēķināšanas 

laiku periodam no pilnas dokumentu 

mapes saņemšanas līdz atbildes 

sniegšanai no trīsdesmit uz desmit 

dienām. VVD izskata pakalpojumu 

“Zvejas atļaujas (licences) 

izsniegšanu rūpnieciskai zvejai 
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Šie viedokļi, vērtējot arī metodoloģijas 

ieviešanas lietderību no patērēto resursu un 

ieguvumu prizmas, varētu būt nozīmīgi, lai pēc 

būtības izvērtētu protokollēmuma projekta 

2. punktā dotā uzdevuma lietderību.   

iekšējos ūdeņos”, lai samazinātu 

klātienes apmeklējuma skaitu iestādē 

licences saņemšanai līdz vienai reizei. 

Turpmāk, lai saņemtu licenci, 

klientam būs jādodas tikai uz vienu 

iestādi. 

BVKB veica izspēti, lai Būvniecības 

informācijas sistēmā Būvkomersantu 

reģistrā iesniegto ikgadējās 

informācijas iesniegumu īpatsvars 

palielinātos no 55% uz 85%, tādējādi 

gan samazinot iesniegumus papīra 

formā, gan paātrinātu pakalpojuma 

saņemšanas laiku. Savukārt VK 

pakalpojuma pārveides procesa 

pilnveidošanai izskata pakalpojumu 

“Kontu apkalpošana”. Tādējādi 

veicot ātrāku un efektīvāku 

pakalpojumu sniegšanu (gan 

klientam, gan iestādei), pārejot no 

trijiem posmiem uz vienu, 

digitalizējot pakalpojumu un 

nodrošinot datu automatizētu 

apstrādi. Tāpat minimizējot 

manuālus datu apstrādes un 

pārneses procesus. Papildus 

minētajam, VK plāno samazināt gan 

kontu atvēršanas pakalpojuma 

pieteikumu apstrādes laiku no sešām 

līdz trijām dienām, kā arī pēc 

iespējas mazināt nepieciešamību 

klientam apmeklēt iestādi klātienē. 

4. IZ 3. nodaļa:  

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas un aprobācijas sistēma, kas ir 

atspoguļota projekta pielikumā, ir sarežģīta, 

paredz dažāda veida padomju un darba grupu 

izveidi, kas pats par sevi ir ilgstošs un papildu 

resursus prasošs process, turklāt tas viss 

papildina jau tā sadrumstaloto un no skaita 

Iebildums ņemts vērā  

IZ 3. nodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

 

Skatīt IZ 3. nodaļu:  

3. Piedāvātais risinājums 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 
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koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi kā koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

fakultatīvs orgāns ar definētām 

pilnvarām, regulāru darbības ciklu, un 

kur galvenās funkcijas būtu: [..] 

3. Piedāvātais risinājums 

Pakalpojumu pārveide tiek balstīta uz 

šādiem principiem : 

 [..] 

 

viedokļa skaitliski ievērojamo tiesību aktu 

skaitu, kas attiecināmi uz valsts pārvaldes 

pakalpojumiem (sk. atsauces projektā un tā 

pielikumā). Tas ļauj apšaubīt, ka valsts 

pārvaldes iestādes, t. sk. "mazās" iestādes, būs 

spējīgas nodrošināt sistēmisku pieeju publisko 

pakalpojumu pārveidei. Lai uzlabotu 

sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

pirms publisko pakalpojumu pārveides būtiski 

ir noteikt vienotus pārveides principus, nevis 

veikt pakalpojumu pārveidi pēc sarežģītas 

metodoloģijas no procesuālās īstenošanas 

viedokļa un aprobācijas sistēmas. 

1. Darba grupas veido iestādes 

iekšienē, tas nav sarežģīts process, 

tās parasti izveido ar rīkojumu. 

2. Padomes vai tml. struktūras 

piedāvājums attiecas uz to, lai 

pārraudzītu pakalpojumus 

horizontāli, redzētu kopskatu (ne 

tikai vienā iestādē, bet kopumā 

sasaistot valsts pārvaldes 

pakalpojumu visās iesaistītajās 

iestādēs) pakalpojumu lietderību 

un efektivitāti. Šim nolūkam 

iestādēm nav jāveido iekšēji 

iestādēs padomes. 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami 

vairāki veidi, kā veidot sadarbības 

modeli un koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 

budžeta ietvaros, izveidot 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli (1.risinājums). 

3. Piedāvātais risinājums 

Pakalpojumu pārveide tiek balstīta uz 

šādiem vienotiem pakalpojumu 

pārveides principiem: 

[..] 

5. Protokollēmuma projekta 2. punkts: 

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem līdz 2023. gada 30. 

decembrim uzsākt valsts pārvaldes 

Aicinām izvērtēt priekšlikumu 

protokollēmuma projekta 2. punktā paredzēt, 

ka, ja valsts pārvaldes pakalpojumu turētāji 

plāno vai veic pakalpojumu pārveidi, tad 

ievērojami attiecīgie publisko pakalpojumu 

pārveides principi. 

 

Iebildums ņemts vērā 

Protokollēmuma projekta 

2. punkts 

 

Protokollēmuma projekta 2. punkts:    

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem, kuri plāno veikt vai ir 

uzsākuši  valsts pārvaldes pakalpojumu 
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pakalpojumu pārveides procesu 

saskaņā ar informatīvā ziņojuma 

pielikumā pievienoto metodiku vai 

līdzvērtīgu metodiku, atbilstoši 

informatīvā ziņojumā un tā pielikumā 

noteiktajiem pārveides principiem, 

vismaz vienam pakalpojumam katrā 

iestādē. 

pārveides procesu, veikt to saskaņā ar 

informatīvā ziņojuma pielikumā 

pievienoto metodiku vai līdzvērtīgu 

metodiku, atbilstoši informatīvā 

ziņojumā un tā pielikumā noteiktajiem 

pārveides principiem, vismaz vienam 

pakalpojumam katrā iestādē.  

6. IZ apakšnodaļa  

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

Projekta 3.2.1. apakšnodaļā rekomendēts 

izveidot Pakalpojumu uzraudzības padomi. 

Tāpat projektā norādīts, ka viens no 

risinājumiem būtu izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piemēram, 

uzraudzības padomi, sadarbības platformu, 

metodisko centru), kas būtu "fakultatīvs orgāns 

ar definētām pilnvarām".  

No projekta nav skaidri saprotams, kāda ir 

Pakalpojumu uzraudzības padomes vieta valsts 

pārvaldes institucionālajā sistēmā un kāda 

veida institūcija tā ir (piemēram, iestādes 

izveidota koleģiāla institūcija, tiešās pārvaldes 

iestāde). 

Lūdzam precizēt projektu, norādot 

precīzu skaidrojumu par projekta īstenošanas 

ietekmi uz valsts pārvaldes institucionālo 

struktūru un turpmāko rīcību šajā aspektā. 

 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

 

Pildot Ministru kabineta doto 

uzdevumu3, VARAM 2019. gadā 

izstrādāja vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokumentu, kas ietver 

publisko pakalpojumu vides 

pilnveides aspektus (25.09.2018. 

prot. 44#44). Ar mērķi identificēt 

izaicinājumus, vajadzības un 

problēmas pakalpojumu jomā, 

kuras iekļaut topošajā Publisko 

pakalpojumu vides pilnveides 

plānā, 2019. gada martā un aprīlī 

VARAM Publisko pakalpojumu 

departaments tikās ar visu 

ministriju resoriem, t.sk. valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

sniedzējiem un pašvaldību 

pārstāvjiem. 

Tikšanos ietvaros tika iezīmētas 

vairākas būtiskas valsts pārvaldes 

iestāžu vajadzības, kā piemēram, 

nepilnīga proaktīvu pakalpojumu 

sniegšana, trūkst vienotas 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami 

vairāki veidi, kā veidot sadarbības 

modeli un koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 

budžeta ietvaros, izveidot 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli (1.risinājums). 

 
3 “Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 
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koordinācijas un virsuzraudzības, 

trūkst izpratnes par pakalpojumu 

definēšanu, uzskaiti ar praktiskiem 

labās prakses piemēriem, 

nepietiekama vienādu 

pakalpojumu, ko sniedz vairākas 

iestādes un pašvaldības, 

unificēšana utt. 

 

Pašreiz tiek sniegti priekšlikumi, 

kādā veidā varētu notikt valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzraudzība un pilnveidošana. 

Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu 

padomi vai tml. veidojam.  Jebkurš 

no piedāvātajiem diviem 

risinājumiem ir tāds, par kuru ir 

nepieciešams diskutēt un vienoties 

institūciju starpā, rodot 

risinājumu, kas rada vismazākā 

administratīvo slogu. 

 

7. IZ Ievads 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir sniegt ieskatu un apkopot 

informāciju par pamatprincipiem, kas 

jāņem vērā valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūcijām, lai veiktu 

pakalpojumu pašvērtējumu, 

pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un 

efektīvāku valsts pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu, samazinot 

1. Aicinām precizēt projekta ievadā lietoto 

vārdkopu "valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijas". Pašvaldības institūcijas ir valsts 

pārvaldes sastāvdaļa. Līdz ar to šīs vārdkopas 

vietā varētu lietot, piemēram, "valsts un 

pašvaldību institūcijas". Līdzīgi ieteicams 

precizēt arī citas līdzīga satura izteiksmes 

(piemēram, "valsts pārvaldes un pašvaldību 

pakalpojumi").  

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ Ievadā 

 

IZ Ievads 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir noteikt pakalpojumu izveides 

un attīstības pamatprincipus, kas jāņem 

vērā valsts un pašvaldību 

institūcijām, lai veiktu pakalpojumu 

pašvērtējumu, pašorganizējošu pārveidi 

un pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un efektīvāku 

valsts pārvaldes pakalpojumu 

sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes 

izmaksas un administratīvo slogu, un 
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valsts pārvaldes izmaksas un 

administratīvo slogu, un radot 

priekšnosacījumus valsts pārvaldes 

pakalpojumu digitalizācijas straujākai 

attīstībai un izmantošanu pasaulē un 

Latvijā. 

radot priekšnosacījumus valsts 

pārvaldes pakalpojumu digitalizācijas 

straujākai attīstībai un izmantošanu 

pasaulē un Latvijā. 

8. IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Ir būtiski atzīmēt, ka Pasaules bankas 

publiskās pārvaldes efektivitātes 

indekss, kas atspoguļo valsts spēju 

ieviest rīcībpolitikas, kur augstāks 

indekss atspoguļo efektīvāku valsts 

pārvaldes rīcību, bija viens no 

mērījumiem, kas tika izcelts “Valsts 

pārvaldes reformu plānā 2020” (2015. 

gadā tika sasniegta vērtība 1.09, kas 

bija būtisks progress un tādējādi 

pārsniedza iepriekš izvirzīto vidēja 

termiņa mērķi 2020. gadam ) un kas 

iepriekš norādīja uz pastāvīgu 

izaugsmi, tomēr 2016. un 2017. gada 

dati liecina, ka Latvijas sniegums ir ar 

lejupslīdošu tendenci (skat. 2. att.). 

IZ 2. nodaļa:  

1.Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

1. Publiskās pārvaldes kopējā 

efektivitātes uzlabošanas aktivitātes 

nav pietiekamas, lai ietekmētu 

Pasaules bankas valsts pārvaldes 

efektivitātes indeksu. 

IZ 4. nodaļa:  

Tāpat ieteicams projektā konsekventi izmantot 

vienus un tos pašus terminus. Piemēram, ja ir 

izmantots termins "valsts pārvalde", tad nav 

nepieciešams lietot terminu "publiskā 

pārvalde" (projekta 1. nodaļa), kā arī neskaidra 

ir termina "publiskais sektors" nozīme 

(projekta 4. nodaļa). 

 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā,  

IZ 2. nodaļā,  

IZ 4. nodaļā. 

 

IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Ir būtiski atzīmēt, ka Pasaules bankas 

valsts pārvaldes efektivitātes indekss, 

kas atspoguļo valsts spēju ieviest 

rīcībpolitikas, kur augstāks indekss 

atspoguļo efektīvāku valsts pārvaldes 

rīcību, bija viens no mērījumiem, kas 

tika izcelts “Valsts pārvaldes reformu 

plānā 2020” (2015. gadā tika sasniegta 

vērtība 1.09, kas bija būtisks progress 

un tādējādi pārsniedza iepriekš izvirzīto 

vidēja termiņa mērķi 2020. gadam ) un 

kas iepriekš norādīja uz pastāvīgu 

izaugsmi, tomēr 2016. un 2017. gada 

dati liecina, ka Latvijas sniegums ir ar 

lejupslīdošu tendenci (skat. 2. att.). 

IZ 2. nodaļa:  

1.Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

1. Valsts pārvaldes kopējā efektivitātes 

uzlabošanas aktivitātes nav 

pietiekamas, lai ietekmētu Pasaules 

bankas valsts pārvaldes efektivitātes 

indeksu. 

IZ 4. nodaļa:  

4. Nobeigums  
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4. Nobeigums  

Jaunu tehnoloģiju un rīku izmantošana 

ir uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti 

privātajā sektorā. Līdzīgas tendences 

norisinās arī publiskajā sektorā. 

Uzlabojot pakalpojumu sniegšanas 

procesu publiskajā sektorā, tiek 

panākta lielāka iedzīvotāju 

apmierinātība, kas pozitīvi ietekmē 

institūciju un valsts pārvaldes 

reputāciju. 

Jaunu tehnoloģiju un rīku izmantošana 

ir uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti 

privātajā sektorā. Līdzīgas tendences 

norisinās arī valsts sektorā. Uzlabojot 

pakalpojumu sniegšanas procesu valsts 

sektorā, tiek panākta lielāka iedzīvotāju 

apmierinātība, kas pozitīvi ietekmē 

institūciju un valsts pārvaldes 

reputāciju.  

9. 
IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Kā arī papildus minētajam 2017. gadā 

tika apstiprināta nepieciešamā 

normatīvā bāze valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārvaldībai: 

1. Ministru kabineta 2017. gada 4. 

jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu uzskaites, 

sniegšanas un kvalitātes  kontroles 

kārtība”. 

Aicinām precizēt projekta 1. nodaļā lietoto 

atsauci uz Ministru kabineta 2017. gada 

4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts 

pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes 

kontroles un sniegšanas kārtība" (precizējams 

projekta nosaukums). 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā 

 

IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Kā arī papildus minētajam 2017. gadā 

tika apstiprināta nepieciešamā 

normatīvā bāze valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārvaldībai: 

1. Ministru kabineta 2017. gada 

4. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu uzskaites, 

kvalitātes kontroles un sniegšanas 

kārtība ”. 

10. 
IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

 

Arī privātā sektora sniegto 

pakalpojumu attīstība, tehnoloģiju un 

inovāciju izmantošana pakalpojumu 

jomā un arvien augstāki pakalpojumu 

sniegšanas standarti veido iedzīvotāju 

ekspektācijas un gaidas attiecībā uz 

pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai 

to sniedzējs ir privāto vai publisko 

tiesību persona. Tāpat arī šobrīd 

Latvijā vēl nav ieviests vienots un 

Aicinām projekta 1. nodaļā lietoto vārdkopu 

"privāto vai publisko tiesību persona" aizstāt, 

piemēram, ar vārdkopu "privātpersona vai 

publisko tiesību subjekts". 

 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā 

 

IZ 1. nodaļa:  

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

 

Arī privātā sektora sniegto 

pakalpojumu attīstība, tehnoloģiju un 

inovāciju izmantošana pakalpojumu 

jomā un arvien augstāki pakalpojumu 

sniegšanas standarti veido iedzīvotāju 

ekspektācijas un gaidas attiecībā uz 

pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai to 

sniedzējs ir privātpersona vai 

publisko tiesību subjekts. Tāpat arī 

šobrīd Latvijā vēl nav ieviests vienots 
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koordinēts pakalpojumu attīstības 

ietvars.   

 

un koordinēts pakalpojumu attīstības 

ietvars.  

 

11. IZ 3.1. apakšnodaļa  

3.1. Pakalpojumu pārveides process 

un rezultātu novērtēšana 

[..] 

Pēc pakalpojuma pārveides procesa 

institūcijas mēra sasniegto rezultātu ar 

predefinētiem konkrētā pakalpojuma 

rādījumiem, kas ir gan obligātie 

rādītāji, kas minēti Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 399   un Nr. 402 , gan 

papildus iespējamie definēti 

institūcijas pakalpojuma specifiskie 

rādītāji, kas atspoguļo pakalpojumu 

izpildi un pārveides procesu: 

Nav ieteicams izmantot saīsinājumus atsaucēs 

uz Ministru kabineta noteikumiem (piemēram, 

projekta 3.1. apakšnodaļa), ja šādi saīsinājumi 

iepriekš nav izveidoti un nepieciešams papildu 

skaidrojums vērēs.  

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 3.1. apakšnodaļā 

 

Skatīt IZ 3.1. apakšnodaļu 

3.1. Pakalpojumu pārveides process un 

rezultātu novērtēšana 

[..] 

Pēc pakalpojuma pārveides procesa 

institūcijas mēra sasniegto rezultātu ar 

predefinētiem konkrētā pakalpojuma 

rādījumiem, kas ir gan obligātie rādītāji, 

kas minēti Ministru kabineta 

2017. gada 4. jūlija noteikumos 

Nr. 399 “Valsts pārvaldes 

pakalpojumu uzskaites, sniegšanas 

un kvalitātes kontroles kārtība”  un 

Ministru kabineta 2017. gada 

4. jūlija noteikumos Nr. 402 "Valsts 

pārvaldes e-pakalpojumu 

noteikumi" , gan papildus iespējamie 

definēti institūcijas pakalpojuma 

specifiskie rādītāji, kas atspoguļo 

pakalpojumu izpildi un pārveides 

procesu: 

12. IZ pielikuma 5.1.3. apakšnodaļa 

5.1.3. Lietotāju profilēšana   

Šajā stadijā jāveic lietotāju izpēte un 

tam sekojoša lietotāju profilēšana. 

Lietotāju sākotnējai izpētei 

izmantojamas tādas metodes kā 

novērošana, intervijas ar institūcijas 

darbiniekiem, kas strādā tiešā saskarē 

ar klientiem, datu analīze u.c. Būtiski 

ir tas, ka lietotāju profilēšana nav tas 

pats, kas institūcijas klientu 

Projekta pielikuma "Publisko pakalpojumu 

pārveides metodoloģija" 5.1.3. apakšnodaļā 

raksturota lietotāju profilēšana. Vēršam 

uzmanību, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

(turpmāk – Datu regula) 60. apsvērumam 

godprātīgas un pārredzamas apstrādes principi 

prasa to, ka datu subjekts ir informēts par 

 Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 5.1.3. apakšnodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

 

lietotāju profilēšana nav tas pats, 

kas institūcijas klientu 

segmentēšana pēc dažādiem 

kritērijiem, bet ir segmentācijas 

turpinājums vieglāk izprotamā 

veidā. Lietotāju profili tiek veidoti, 

ņemot vērā lietotāju uzvedību, 

Skatīt IZ 5.1.3. apakšnodaļu 

5.1.3. Lietotāju profilēšana   

Šajā stadijā jāveic lietotāju izpēte un 

tam sekojoša lietotāju profilēšana. 

Lietotāju sākotnējai izpētei 

izmantojamas tādas metodes kā 

novērošana, intervijas ar institūcijas 

darbiniekiem, kas strādā tiešā saskarē ar 

klientiem, datu analīze u.c. Būtiski ir 

tas, ka lietotāju profilēšana nav tas pats, 

kas institūcijas klientu segmentēšana 



 

VARAMizz_280120 

13 

segmentēšana pēc dažādiem 

kritērijiem, bet ir segmentācijas 

turpinājums vieglāk izprotamā veidā. 

Lietotāju profili tiek veidoti, ņemot 

vērā lietotāju uzvedību, veidu, kā viņi 

piesaka un saņem pakalpojumu, viņu 

mērķus (kas var būt atšķirīgi), prasmes 

un citus faktorus. Lietotāju profili 

tiek veidoti kā “personalizēti”, 

Pārveides projekta vadības grupai 

nosakot lietotājam piemītošās 

īpašības, vizualizējot tā tēlu un 

veidojot konkrētā lietotāja profilu 

individuālu, taču tā, lai tas 

reprezentētu konkrētu lietotāju 

grupu, kurai raksturīgas konkrētas 

pazīmes. Šim nolūkam var izmantot 

sagatavi “Lietotāja profils” 

(aizpildīts paraugs šīs metodoloģijas 

4. pielikumā). Šīs un nākamās fāzes 

gaitā, veicot tālāko lietotāju izpēti, 

lietotāju profili var tikt papildināti 

un koriģēti. Iespējama arī situācija, 

ka Pārveides projekta vadības 

grupa nonāk pie secinājuma, ka 

dažus no jau izveidotajiem profiliem 

ir vērts apvienot vai izslēgt. 

apstrādes darbības esamību un tās nolūkiem. 

Pārzinim būtu jāsniedz datu subjektam jebkāda 

papildu informāciju, kas vajadzīga, lai 

nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu 

apstrādi, ņemot vērā konkrētos apstākļus un 

kontekstu, kādā personas dati tiek apstrādāti. 

Turklāt datu subjektam vajadzētu būt 

informētam par profilēšanu un šādas 

profilēšanas sekām. Ja personas datus vāc no 

datu subjekta, datu subjekts būtu jāinformē arī 

par to, vai viņam ir pienākums sniegt personas 

datus un kādas būs sekas, ja viņš šādus datus 

nesniegs. Minēto informāciju var sniegt 

apvienojumā ar standartizētām ikonām, lai 

viegli uztveramā, saprotamā un skaidri 

salasāmā veidā sniegtu jēgpilnu pārskatu par 

paredzēto apstrādi. Ja ikonas attēlo 

elektroniski, tām vajadzētu būt mašīnlasāmām. 

Ievērojot minēto, projekta pielikumā jāparedz 

institūcijas klientu informēšana par veikto 

profilēšanu atbilstoši Datu regulas prasībām. 

veidu, kā viņi piesaka un saņem 

pakalpojumu, viņu mērķus (kas 

var būt atšķirīgi), prasmes un citus 

faktorus. Lietotāju profilēšana 

neparedz lietotāju iedalīšanu 

grupās, t.i., institūcija neveido datu 

bāzi ar lietotāju segmentiem, bet 

gan veido hipotētiskus tipiskāko 

pakalpojuma lietotāju profilus, kā 

rezultātā netiek ievākta vai 

uzglabāta informācija par datu 

subjektiem. Lietotāju profilēšana 

ir process, kurā institūcija definē 

no sava skatu punkta, kādas 

iezīmes ir raksturīgas tās 

tipiskākajiem klientiem.  

pēc dažādiem kritērijiem, bet ir 

segmentācijas turpinājums vieglāk 

izprotamā veidā. Lietotāju profili tiek 

veidoti, ņemot vērā lietotāju uzvedību, 

veidu, kā viņi piesaka un saņem 

pakalpojumu, viņu mērķus (kas var būt 

atšķirīgi), prasmes un citus faktorus. 

Lietotāju profilēšana neparedz 

lietotāju iedalīšanu grupās, t.i., 

institūcija neveido datu bāzi ar 

lietotāju segmentiem, bet gan veido 

hipotētiskus tipiskāko pakalpojuma 

lietotāju profilus. 

 2. Finanšu ministrija (25.10.2019.) 

1. 
IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

[..] 

3. Finanšu ministrija, izvērtējot 

budžeta pieprasījumus, analizē 

iesniegtos pieprasījumus no valsts 

budžeta līdzekļu izlietojuma 

lietderības perspektīvas, sevišķi 

attiecībā uz investīcijām jaunos IKT 

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

3.2. sadaļas “Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis” 3. punktu, ņemot vērā, ka 

Finanšu ministrijas kompetencē neietilpst 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

(turpmāk – IKT) risinājumu, kas vērsti uz 

pakalpojumu digitalizāciju, vērtēšana pēc 

būtības. Norādām, ka Finanšu ministrija valsts 

budžeta finansējuma pieprasījumus attiecībā uz 

IKT jautājumiem vērtē saskaņā ar Likumā par 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2. apakšnodaļā 

 

IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

[..] 

3. Finanšu ministrija, izvērtējot budžeta 

pieprasījumus, analizē iesniegtos 

pieprasījumus no valsts budžeta 

līdzekļu izlietojuma lietderības 

perspektīvas. 
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risinājumos, kas vērsti uz 

pakalpojumu digitalizāciju. 

budžetu un finanšu vadību 9.1 pantā un 

2012. gada 11. decembra Ministru kabineta 

noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms 

maksimāli pieļaujamais valsts budžeta 

izdevumu kopapjoms un maksimāli 

pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais 

apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām 

valsts iestādēm vidējam termiņam” 

10.4. apakšpunktā noteikto, kuros paredzēts, ka 

šādiem pieprasījumiem ir pievienojams 

VARAM atzinums. 

2. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

Lūdzam informatīvā ziņojuma 3.2.1.sadaļu 

“Pakalpojumu uzraudzības koordinācija” 

papildināt ar informāciju, ka norādītie 

risinājumi par pakalpojuma izveides 

koordinēšanu tiks nodrošināti darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu 

konkurētspēja” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, 

publisko pakalpojumu un sociālā dialoga 

attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, 

korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas 

mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.3.pasākumu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ietvaros, 

norādot tam pieejamo finansējumu. 

 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

 

Norādītie risinājumi attiecībā uz 

pakalpojuma izveides 

koordinēšanu netiks nodrošināti 

no 3.4.2.3. pasākumu “Publisko 

pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un 

aprobācija" ietvaros, norādot tam 

pieejamo finansējumu, tas nav 

paredzēts 2017. gada 

28. novembra Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 694 “Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes 

profesionālā pilnveide, publisko 

pakalpojumu un sociālā dialoga 

attīstība mazo un vidējo 

komersantu atbalsta, korupcijas 

novēršanas un ēnu ekonomikas 

mazināšanas sekmēšanai" 

3.4.2.3. pasākuma "Publisko 

IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 
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pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un 

aprobācija" īstenošanas 

noteikumi.” 

 

Projekts beidzas 2020. gadā, bet 

pakalpojumu koordinācija ir 

ilgtspējīgs pasākums, atbilstoši  

2019. gada 7. maija Ministru 

kabineta rīkojumam Nr. 210 "Par 

Valdības rīcības plānu 

Deklarācijas par Artura Krišjāņa 

Kariņa vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai”: 

 

Fiskālā un budžeta politika 

[3.] Turpināsim veikt valsts 

budžeta izdevumu pārskatīšanu, 

samazinot administratīvo slogu un 

efektivizējot budžeta procesus 

valsts iestādēm un pašvaldībām. 

Paaugstinot valsts pārvaldes 

efektivitāti un attīstot atbalsta 

funkciju un procesu centralizāciju 

valsts pārvaldē, 

ieekonomēto finansējumu primāri 

izmantosim nozares aktuālajām 

prioritātēm. 

 

Valsts pārvalde un valsts aktīvu 

pārvaldība 

[236.]Turpināsim Valsts pārvaldes 

reformu plāna īstenošanu, īpašu 

uzmanību veltot valsts 

pārvaldes funkciju centralizācijai 

un birokrātijas mazināšanai. 

Nodrošināsim, ka publiskā 

pārvalde ir efektīvākā Baltijas 

valstīs. 

budžeta ietvaros, izveidot 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli (1.risinājums). 
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[238.]Turpināsim OECD 

vadlīnijās iekļauto labas 

korporatīvās pārvaldības principu 

ieviešanu 

valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrībās un sekmēsim 

valsts kapitālsabiedrību vērtības 

pieaugumu, stiprinot valsti kā 

aktīvu un informētu īpašnieku un 

izstrādājot skaidru valsts 

un pašvaldību kapitālsabiedrību 

pārvaldības politiku. 

 

IKT, e-pārvalde un publiskie 

pakalpojumi 

 

[244.]Digitalizēsim un 

modernizēsim valsts un 

pašvaldību pārvaldes procesus, tai 

skaitā virzot 

vienotu valsts digitālo 

pakalpojumu atbalsta centra 

modeli, kas cels pakalpojumu 

kvalitāti. 

3. 
Protokollēmums Lūdzam precizēt protokollēmuma redakciju, 

paredzot tajā koordinētu pakalpojumu 

pārveides procesu ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas kā mentora un 

metodiskā atbalsta sniedzēja iesaisti.  

Priekšlikums ņemts vērā 

 

Skaidrojam, ka:  

 

VARAM jau šobrīd nodrošina 

institūcijas metodisko atbalstu 

pakalpojumu pārveides procesam, 

kā arī nodrošina uzraudzību pār 

pakalpojumu pārveides procesa 

norisi (tas minēts arī IZ pielikuma 

3.2. apakšnodaļā Iesaistītās 

institūcijas un to sadarbības 

modelis) 

Protokollēmuma 3. punkts 

3. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai līdz 2020. gada 30. 

decembrim iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas mehānisma izveidei. 
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VARAM turpinās nodrošināt 

augstākminētās funkcijas.  

Papildus tam, esošā budžeta 

ietvaros, VARAM piedāvā veidot 

sadarbības modeli, kas aprakstīts 

IZ 3.2.1. Pakalpojumu 

uzraudzības koordinācija. 

4. 
IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļa  

 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Pašnovērtējums ir pamats lēmumu 

pieņemšanai par to, vai un kuras sfēras 

pakalpojumu sniegšanas jomā ir 

attīstāmas, prioritāras un kam ir 

būtiskākā ietekme uz privātpersonu 

apmierinātību. 

Lūdzam papildināt ziņojuma projektu, tā 

pielikumu “Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģija” ar skaidrojumu par to, kā 

iestādei būtu jārīkojas gadījumā, ja pēc 

pakalpojumu pārveides procesa pirmajā solī 

veiktās analīzes par pakalpojumu pārveides 

nepieciešamību tiek pieņemts lēmums, ka 

iestādes pakalpojumu pārveide nav 

nepieciešama un/vai nav lietderīga, lai būtu 

viennozīmīgi skaidrs, vai iestādei ir jāveic 

tālākie pārveides procesa soļi. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļā  

 

 

 

IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļa  

 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Pašnovērtējums ir pamats lēmumu 

pieņemšanai par to, vai un kuras sfēras 

pakalpojumu sniegšanas jomā ir 

attīstāmas, prioritāras un kam ir 

būtiskākā ietekme uz privātpersonu 

apmierinātību. Primāri izvērtējami tie 

pakalpojumi, kuros jau iepriekš 

konstatētas problēmas un kuri 

institūcijas darbībā ir nozīmīgi. Ja 

pēc pakalpojumu pārveides procesa 

pirmajā solī veiktās analīzes par 

pakalpojumu pārveides 

nepieciešamību tiek pieņemts 

lēmums, ka iestādes pakalpojumu 

pārveide nav nepieciešama un/vai 

nav lietderīga, tad institūcija 

nākamajā institūcijas noteiktajā 

periodā (vai normatīvo aktu 

noteiktajā laika periodā) pārskata 

pakalpojuma pārveides 

nepieciešamību un/vai lietderīgumu. 

5. IZ 3.1. apakšnodaļa 

3.1. Pakalpojumu pārveides process 

un rezultātu novērtēšana 

Lūdzam skaidrot protokollēmuma projekta 

2. punktā minēto, ka valsts pārvaldes 

pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas nolūkos 

varēs izmantot līdzvērtīgu metodiku pielikumā 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 3.1. apakšnodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

IZ 3.1. apakšnodaļa 

3.1. Pakalpojumu pārveides process un 

rezultātu novērtēšana 
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IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1.Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

fakultatīvs orgāns ar definētām 

pilnvarām, regulāru darbības ciklu, un 

kur galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

3.Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, 

lai panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

4. Apstiprināt un saskaņot 

jaunveidojamos pakalpojumus 

atbilstoši pakalpojumu attīstības 

ietvaram. 

5. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 

koordināciju ievērojot pārresoru 

pieeju, kur metodiska atbalsta 

sniedzējs būtu VARAM. Līdztekus 

sadarbības modelim, ir jānosaka 

vienota pārraudzības institūcija 

pakalpojumu uzlabošanai valsts 

pārvaldē. 

 

pievienotajai metodikai, norādot kādos 

gadījumos tiek plānota vai pieļaujama 

līdzvērtīgas metodikas izmantošana, kā arī kurš 

izvērtēs, vai šī līdzvērtīgā metodika atbilst 

pielikumā noteiktajiem pārveides principiem. 

Vienlaikus lūdzam skaidrot, vai šo 

līdzvērtīgo metodiku atļauts pielietot Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu 

pārveides metodoloģijas izstrāde un 

aprobācija” piecām noteiktajām iestādēm t.i. 

Būvniecības valsts kontroles birojam, 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijai, Valsts kasei, Valsts vides dienestam 

un Nacionālajam veselības dienestam, vai tām 

obligāti jāievēro projektā izstrādātā metodika. 

 

Gadījumi, kad tiek pielietota 

līdzvērtīga metodoloģija var būt 

vairāki, jo pasaulē pielietojām 

metodikas, standarti ir daudz un 

katras darbības sfēras iestādēm tie 

varētu būt piemērojami dažādi, kā 

arī iespējams, ka kādi citi standarti 

jau sākti ieviest iestādē.  

 

Līdzvērtīga metodika nozīmē, ka 

jāatbilst tam, lai pakalpojumu 

pārveide tiktu vērsta uz iedzīvotāju 

apmierinātības ar pakalpojumu 

uzlabošanu, administratīvā sloga 

mazināšanu, digitalizācijas 

veicināšanu un pārējiem 

kritērijiem, kas minēti 

metodoloģijā. 

 

Skaidrojam, ka VARAM 

nesaskata pretrunas izmantot 

līdzvērtīgu metodiku Eiropas 

Sociālā fonda projektā 

Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko 

pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un 

aprobācija” iesaistītajām piecām  

iestādēm, projekts attiecās uz šo 

piecu iestāžu viena pakalpojuma 

aprobāciju projekta laikā. 

Ja institūcija ir uzsākusi kādu citu 

standartu ieviešanu savu 

pakalpojumu pārveidē un sniegšanā, 

pieļaujama līdzvērtīgas 

metodoloģijas pielietošana, ja tās 

ietvaros pakalpojumu pārveide tiktu 

vērsta uz iedzīvotāju apmierinātības 

ar pakalpojumu uzlabošanu, 

administratīvā sloga mazināšanu, 

digitalizācijas veicināšanu un 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pārveides principiem. 

 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1.Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

7. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem. 

 

2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

[..] 
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2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu. 

3. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

Inovācijas laboratorijā izmantojamās 

metodes nosaka, ka laboratorija 

nevarētu veikt pakalpojumu pārbaudi 

un apstiprināt jaunos pakalpojumus, 

līdz ar to šīs funkcijas būtu jāveic citai 

institūcijai (piem., VARAM). 

Laboratorijai tehnisko atbalstu 

nodrošinātu VARAM.  Tādēļ, 

rekomendējams ir izveidot 

Pakalpojumu uzraudzības padomi. 

5. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem. 

 

6. 
IZ pielikuma Ievads 

1. tab. Ārvalstu pieredzes izmantošana 

pakalpojumu pārveidē Latvijā”, 

2. ailītē “Igaunija” 

 

Šī sistēma ir pieslēgta mikroshēmas 

personas apliecībai, caur kuru 

lietotāji var piekļūt pakalpojumiem. 

Pakalpojumi skar visas valsts 

sektora jomas, individuālie serveri 

ir savienoti caur “end to end” 

šifrētajiem ceļiem. 

Lūdzam veikt precizējumus informatīvā 

ziņojuma pielikumā “Publisko pakalpojumu 

pārveides metodoloģija”: 

4.1. Ievada 1. tab. Ārvalstu pieredzes 

izmantošana pakalpojumu pārveidē Latvijā”, 

2. ailītē “Igaunija” norādīts, ka “Šī sistēma ir 

pieslēgta mikroshēmas personas apliecībai, 

caur kuru lietotāji var piekļūt pakalpojumiem.” 

Lai nodrošinātu informācijas saprotamību,  

ierosinām izvērtēt iespējas precizēt teksta 

redakciju un izteikt šādi: “Šīs sistēmas 

integrācija ir veidota tā, ka lietotāji var piekļūt 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma Ievadā 

1. tab. Ārvalstu pieredzes 

izmantošana pakalpojumu 

pārveidē Latvijā”, 2. ailītē 

“Igaunija” 

IZ pielikuma Ievads 

1. tab. Ārvalstu pieredzes izmantošana 

pakalpojumu pārveidē Latvijā”, 2. ailītē 

“Igaunija” 

 

Šīs sistēmas integrācija ir veidota tā, 

ka lietotāji var piekļūt 

pakalpojumiem izmantojot personas 

apliecību ar iebūvēto mikroshēmu. 
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pakalpojumiem izmantojot personas apliecību 

ar iebūvēto mikroshēmu.” 

7. IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļa 

4.4. Pakalpojuma pārveides projekta 

risku vadība 

[..] 

1.2. Projektu vadības pieredzes 

trūkums (var būt atkarīgs no projekta 

sarežģītības vai specifiskām projekta 

vadības prasībām, piem.,  ES fondu 

projekts u.c.). 

 

4.4.apakšnodaļas 3.tabulā 

“Pakalpojumu pārveides risku 

piemēri” 

Jānosaka vajadzības digitālās 

pakalpojumu infrastruktūras 

uzlabošanai un plānotas investīcijas 

jāplāno institūcijas budžetā 

turpmākajos gados vai jāapsver opcija 

uzlabot infrastruktūru ar ES 

struktūrfondu 

 

Lūdzam precizēt pielikumu, nodrošinot 

vienotu pieeju apzīmējumu “ES struktūrfondi” 

un “ES fondi” lietojumā (piemēram, pielikuma 

4.4.apakšnodaļā “Pakalpojuma pārveides 

projekta risku vadība” (30.lpp.) un 

4.4.apakšnodaļas 3.tabulā “Pakalpojumu 

pārveides risku piemēri” (31.lpp.). 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļā 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļa 

4.4. Pakalpojuma pārveides projekta 

risku vadība 

[..] 

1.2. Projektu vadības pieredzes 

trūkums (var būt atkarīgs no projekta 

sarežģītības vai specifiskām projekta 

vadības prasībām, piem.,  ES 

struktūrfondu projekts u.c.). 

4.4.apakšnodaļas 3.tabulā 

“Pakalpojumu pārveides risku piemēri” 

Jānosaka vajadzības digitālās 

pakalpojumu infrastruktūras 

uzlabošanai un plānotas investīcijas 

jāplāno institūcijas budžetā 

turpmākajos gados vai jāapsver opcija 

uzlabot infrastruktūru ar ES 

struktūrfondu, Kohēzijas politikas 

investīciju fondu vai citu ārvalstu 

finanšu instrumentu finansējuma 

iespējamu līdzdalību. 

8. 
IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļa 

4.4. Pakalpojuma pārveides projekta 

risku vadība 

[..] 

Jānosaka vajadzības digitālās 

pakalpojumu infrastruktūras 

uzlabošanai un plānotas investīcijas 

jāplāno institūcijas budžetā 

turpmākajos gados vai jāapsver opcija 

uzlabot infrastruktūru ar ES 

struktūrfondu 

Lūdzam pārskatīt pielikuma 4.4. apakšnodaļas 

3.tabulā redakciju “.. vai jāapsver opcija 

uzlabot infrastruktūru ar ES struktūrfondu 

finansējuma iespējamu līdzdalību” papildinot 

ar “Kohēzijas politikas investīciju fondu vai 

citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma 

līdzdalību”, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības 

struktūrfondi nav vienīgais pieejamais ārvalstu 

finansējuma avots, kuru var piesaistīt 

infrastruktūras pakalpojumu digitalizācijai. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļā 

 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļa 

4.4. Pakalpojuma pārveides projekta 

risku vadība 

[..] 

Jānosaka vajadzības digitālās 

pakalpojumu infrastruktūras 

uzlabošanai un plānotas investīcijas 

jāplāno institūcijas budžetā 

turpmākajos gados vai jāapsver opcija 

uzlabot infrastruktūru ar ES 

struktūrfondu, Kohēzijas politikas 
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 investīciju fondu vai citu ārvalstu 

finanšu instrumentu finansējuma 

iespējamu līdzdalību. 

9. IZ pielikuma 5.3. un 5.4. apakšnodaļas  

Nodaļa 5.4.1. “Pakalpojuma 

modelis”  

5.4. apakšnodaļas “Pārveides projekta izmaiņu 

ieviešana” 2. rindkopā (47. lpp.) norādīts 

“…kādi ir rīki, sistēmas un saskarnes, ar kuru 

palīdzību institūcija nodrošinās pakalpojuma 

sniegšanu dažādos tā soļos… ”. 

Norādām, lēmumam par izmantojamajām 

informācijas sistēmām un rīkiem jābūt 

pieņemtam ātrāk - “5.3.Pārveides projekta 

izmaiņu sagatavošana” punkta sākumā, jo bez 

šīs informācijas nav iespējami nākamie soļi. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 5.3. un 

5.4. apakšnodaļās 

 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

 

5.4. apakšnodaļas “Pārveides 

projekta izmaiņu ieviešana” 

2. rindkopā norādīts, ka uz šo brīdi 

Pārveides projekta grupai jābūt 

pilnīgi skaidram, kādi ir rīki, 

sistēmas un saskarnes, ar kuru 

palīdzību institūcija nodrošinās 

pakalpojuma sniegšanu dažādos tā 

soļos… ”. 

 

IZ pielikuma 5.3. un 5.4. apakšnodaļas  

Nodaļa 5.4.1. “Pakalpojuma modelis” 

pārvietota uz:  

5.3. “Pārveides projekta izmaiņu 

sagatavošana” 

5.3.5. “Pakalpojuma modelis” 

 

10. IZ pielikuma 5.3. un 5.4. apakšnodaļas  

 

Nodaļa 5.4.1. “Pakalpojuma 

modelis”  

 

 

5.4.1. punktā ”Pakalpojuma modelis”, 

1. rindkopā (48. lpp.) norādīts “Piemēram, šeit 

tiek identificētas nepieciešamās izmaiņas 

normatīvajā regulējumā, nepieciešamās 

izmaiņas IT nodrošinājumā vai jaunu 

risinājumu izstrāde, izmaiņas kvalitātes 

vadības procesā u.c.” 

Ņemot vērā minēto, lēmumam par jaunu 

risinājumu izstrādi jābūt pieņemtam ātrāk - 

“5.3.Pārveides projekta izmaiņu sagatavošana” 

punkta sākumā, jo bez šīs informācijas nav 

iespējami nākamie soļi. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 5.3. un 

5.4. apakšnodaļās  

 

IZ pielikuma 5.3. un 5.4. apakšnodaļas  

 

Nodaļa 5.4.1. “Pakalpojuma modelis” 

pārvietota uz:  

 

5.3. “Pārveides projekta izmaiņu 

sagatavošana” 

5.3.5. “Pakalpojuma modelis” 

11. IZ pielikuma 5.4.2. apakšnodaļa 

 

5.4.2. Izmaiņu ieviešanas process 

[..] 

5.4.3. punktā ”Izmaiņu ieviešanas process”, 

5. rindkopā (50. lpp.) norādīts, ka “Svarīgi ir 

veikt pakalpojuma pilota darbināšanu reālajā 

vidē un, pārliecinoties, ka risinājums strādā bez 

aizķeršanās, ieviest to pārējiem lietotājiem.” 

Tāpat šī punkta 6. rindkopā minēts, ka “Pēc 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 5.4.2. apakšnodaļā 

 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

 

IZ pielikuma 5.4.2. apakšnodaļa 

 

5.4.2. Izmaiņu ieviešanas process 

[..] 
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Svarīgi ir veikt pakalpojuma pilota 

darbināšanu reālajā vidē un, 

pārliecinoties, ka risinājums strādā bez 

aizķeršanās, ieviest to pārējiem 

lietotājiem. Ja institūcijai ir reģionālās 

struktūrvienības, tad jāizsver gala 

pārbaužu veikšana kādā no tām, ja tas 

ir iespējams. Ja gala testu laikā tiek 

atklātas nepilnības, arī šajā stadijā var 

operatīvi atgriezties pie prototipēšanas 

un tās novērst, pēc tam atgriežoties pie 

gala pārbaudēm un izmaiņu ieviešanas 

turpināšanas. 

Pēc sekmīgas pilota darbināšanas, 

institūcija veic pakalpojuma ieviešanu 

pilnā režīmā, veicot nepieciešamos 

informēšanas darbus, kā arī nodrošinot 

pastiprinātu tehnisko atbalstu 

uzsākšanas laikā. 

sekmīgas pilota darbināšanas, institūcija veic 

pakalpojuma ieviešanu pilnā režīmā, veicot 

nepieciešamos informēšanas darbus, kā arī 

nodrošinot pastiprinātu tehnisko atbalstu 

uzsākšanas laikā”. 

Ierosinām pakalpojuma pilota darbināšanu 

reālajā vidē noteikt kā vēlamu, jo ne vienmēr 

šāda pieeja ir realizējama, nesarežģījot un 

nesadārdzinot ieviešamo IT risinājumu. 

Vienlaikus norādām, ka metodoloģijas 

pielietošana praksē būtu vērtējama kopsakarā 

ar iestādes jau noteiktajiem procesiem un 

prioritārajiem uzdevumiem. 

Savukārt par izmaksu modeļa noteikšanu 

uzskatām, ka būtu lietderīgi izvēlēties vienu 

izmaksu noteikšanas modeli visām 

iesaistītajām iestādēm. 

 

1. Metodoloģijā ir norādīts, ka 

metodoloģijas pielietošana praksē 

būtu vērtējama kopsakarā ar 

iestādes jau noteiktajiem 

procesiem un prioritārajiem 

uzdevumiem:  

 

“4. Publisko pakalpojumu 

pārveides plānošana 

 

Publisko pakalpojumu pārveides 

plānošanu veic katra institūcija 

atbilstoši tās vidējā termiņa un 

ilgtermiņa mērķiem, prioritātēm 

un pieejamajiem līdzekļiem, kā 

arī, ņemot vērā institūcijas 

darbības stratēģiju un nozares 

attīstības plānošanas dokumentus. 

Plānošana ir pirmais posms 

publisko pakalpojumu pārveidei 

institūcijā un attiecas uz visu 

institūciju kopumā (skat. 5. att.). 

Šajā posmā institūcija uzlūko 

savas funkcijas, pakalpojumus kā 

vienotu veselumu, novērtē 

prioritātes, attīstības virzienus un 

pieņem lēmumu par izmaiņu 

nepieciešamību.” 

 

2. 14. pielikums. “ABC izmaksu 

uzskaites modelis” atspoguļo 

ieteicamo izvēlēto izmaksu 

noteikšanas modeli 

Vēlams veikt pakalpojuma pilota 

darbināšanu reālajā vidē un, 

pārliecinoties, ka risinājums strādā bez 

aizķeršanās, ieviest to pārējiem 

lietotājiem. Ja institūcijai ir reģionālās 

struktūrvienības, tad jāizsver gala 

pārbaužu veikšana kādā no tām, ja tas ir 

iespējams. Ja gala testu laikā tiek 

atklātas nepilnības, arī šajā stadijā var 

operatīvi atgriezties pie prototipēšanas 

un tās novērst, pēc tam atgriežoties pie 

gala pārbaudēm un izmaiņu ieviešanas 

turpināšanas. 

Veicot pakalpojuma ieviešanu pilnā 

režīmā, institūcija veic arī 

nepieciešamos informēšanas darbus, 

kā arī nodrošina pastiprinātu 

tehnisko atbalstu pārveidotā 

pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

laikā. 

 

 3. Ekonomikas ministrija (28.10.2019.) 

1

1

1 

 

IZ Ievads 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

Lūdzam pārskatīt un precizēt informatīvā 

ziņojuma mērķi. Vēršam uzmanību, ka EM 

ieskatā mērķis “[…] sniegt ieskatu  un apkopot 

informāciju par pamatprincipiem, kas jāņem 

Iebildums ņemts vērā 

IZ Ievads 

 

IZ Ievads 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 
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1. metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir sniegt ieskatu un apkopot 

informāciju par pamatprincipiem, 

kas jāņem vērā valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūcijām, lai veiktu 

pakalpojumu pašvērtējumu, 

pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un 

efektīvāku valsts pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu, samazinot 

valsts pārvaldes izmaksas un 

administratīvo slogu, un radot 

priekšnosacījumus valsts pārvaldes 

pakalpojumu digitalizācijas straujākai 

attīstībai un izmantošanu pasaulē un 

Latvijā. 

vērā valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām, lai veiktu pakalpojumu 

pašvērtējumu, pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu […]” ir pārāk vispārīgs. Līdz ar 

to ziņojumā būtu norādāms, ka ziņojuma 

mērķis būtu  ̶  noteikt pakalpojumu izveides un 

attīstības pamatprincipus. 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir noteikt pakalpojumu 

izveides un attīstības 

pamatprincipus, kas jāņem vērā valsts 

un pašvaldību institūcijām, lai veiktu 

pakalpojumu pašvērtējumu, 

pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un efektīvāku 

valsts pārvaldes pakalpojumu 

sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes 

izmaksas un administratīvo slogu, un 

radot priekšnosacījumus valsts 

pārvaldes pakalpojumu digitalizācijas 

straujākai attīstībai un izmantošanu 

pasaulē un Latvijā. 

2 

2. 

IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

1. att. Latvijas vērtējums (vieta) 

Pasaules Bankas uzņēmējdarbības 

veikšanas novērtējumā (angl. ease-of-

doing business) 

 

1. Lūdzam informatīvā ziņojuma 5. lpp. 

norādīt precīzu Pasaules bankas pētījuma 

avotu, t.i. Pasaules bankas Doing Business 

pētījums.  

Iebildums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā  

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

IZ ir iekļauta hipersaite uz 

Pasaules Bankas pētījumu un 

precizēts avots ar projekta 

nosaukumu.  

 

IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

1. att. Latvijas vērtējums (vieta) 

Pasaules Bankas uzņēmējdarbības 

veikšanas novērtējumā (World Bank 

project “Doing Business”) 

3 

3. 

IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Kā arī Pasaules Bankas 

uzņēmējdarbības veikšanas 

novērtējumā, lai gan Latvija ir 

2. Lūdzam izslēgt informatīvā ziņojuma 

6.lpp. norādīto informāciju “Latvijas 

rādītāji pēdējos gados pasliktinās, 2017. un 

2018. gadā novirzot Latviju uz 19. vietu.”. 

Vēršam uzmanību, ka Latvija pēdējos 

gados ir nemainīgi saglabājusi 19.vietu, 

līdz ar to nav korekti norādīt, ka Latvijas 

vērtējums ir pasliktinājies. Vienlaikus 

jāņem vērā, ka Doing Business vērtēšanas 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļā 

 

IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

[..] 

Kā arī Pasaules Bankas 

uzņēmējdarbības veikšanas 

novērtējumā, lai gan Latvija ir 
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pakāpeniski uzlabojusi savu rādītāju 

un 2016. gadā ierindojusies 14. vietā 

starp 190 pasaules ekonomikām, 

Latvijas rādītāji pēdējos gados 

pasliktinās, 2017. un 2018. gadā 

novirzot Latviju uz 19. vietu.  

 

metodoloģija regulāri tiek pilnveidota, kā 

rezultātā reitingu rezultāti nav salīdzināmi 

vairāk kā divu gadu griezumā. 

pakāpeniski uzlabojusi savu rādītāju un 

2016. gadā ierindojusies 14. vietā starp 

190 pasaules ekonomikām, Latvijas 

rādītāji pēdējos gados ir stabili. 

 

 

 

 

 

 

4. 

IZ 3.1. apakšnodaļa 

3.1. Pakalpojumu pārveides process 

un rezultātu novērtēšana 

Augstāk minētie mērījumi ļauj 

detalizēti identificēt institūcijas 

ieguvumus un zaudējumus, kas rodas 

pakalpojumu pārveides procesā. 

Būtiski ir tas, ka institūcijas veic 

mērījumus, pārveides procesu uzsākot 

un noslēdzot, jo tā var iegūt ticamus un 

reālo pārveides procesu 

atspoguļojošus mērījumus.  

IZ 3.nodaļa 

[..] 

1. Pakalpojumu sniegšanas procesa un 

pakalpojumu saturiskā pārveide tiek 

veikta no lietotāja perspektīvas, 

nodrošinot lietotāju apmierinātības un 

lietojamības novērtēšanu, un veicot 

pakalpojumu nepārtrauktu pilnveidi 

(angl. continuous improvement). 

IZ pielikuma Ievads 

 

Lūdzam pārskatīt 11. lpp iekļautos 

pakalpojumu pārveides procesa un 

rezultātu novērtēšanas kritērijus, izvērtējot 

vai tas nerada papildus administratīvo 

slogu iesaistītajām iestādēm. Vienlaikus 

lūdzam, lai iespēju robežās pie 

pakalpojumu pilnveides tiktu ņemti vērā 

arī lietotāju priekšlikumi pirms 

pakalpojumu pilnveides. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.1. apakšnodaļā, IZ 3.nodaļā, 

IZ pielikuma Ievadā 

Vienlaicīgi skaidrojam, ka: 

Vērtēšanas kritērijus, kas minēti 

IZ 11. lpp, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 3994 un 

Nr. 4025, iestādēm jau tagad 

jāmēra. Metodoloģija palīdz 

skaidrot iepriekš minētos kritērijus 

un dod papildus efektivitātes 

novērtēšanas rādītājus, kā arī 

paredz, ka institūcija nosaka 

pārveidojamajam pakalpojumam 

individuālos snieguma rādītājus, 

kas atspoguļo pakalpojuma izpildi 

un pārveides procesu, attiecīgi – 

ļaus novērtēt sasniegto rezultātu.  

 

Metodoloģijā paredzēts, ka 

nepieciešama klientu vajadzību 

izpēte pirms pakalpojumu 

pārveides.  

 

 

IZ 3.1. apakšnodaļa 

3.1. Pakalpojumu pārveides process un 

rezultātu novērtēšana 

Augstāk minētie mērījumi ļauj 

detalizēti identificēt institūcijas 

ieguvumus un zaudējumus, kas rodas 

pakalpojumu pārveides procesā. 

Būtiski ir tas, ka institūcijas veic 

mērījumus, pārveides procesu uzsākot 

un noslēdzot, jo tā var iegūt ticamus un 

reālo pārveides procesu atspoguļojošus 

mērījumus.  

Metodoloģijā noteiktie kritēriji 

palīdz izpildīt augstākminētajos 

Ministru kabineta noteikumos 

(Nr. 399, Nr. 402) noteiktos 

rādītājus. Metodoloģijas pielietošana 

praksē būtu piemērojama kopsakarā 

ar iestādes jau noteiktajiem 

procesiem un prioritārajiem 

uzdevumiem. Līdz ar to, 

pakalpojuma  turētājs nosaka 

metodoloģijas pielietošanas dziļumu, 

ņemot vērā esošos resursus un 

iestādes uzdevumus. 

 
4 Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 
5 Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr.400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 
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IZ 3.nodaļa 

[..] 

Pakalpojumu sniegšanas procesa un 

pakalpojumu saturiskā pārveide tiek 

veikta no lietotāja perspektīvas, 

nodrošinot lietotāju apmierinātības un 

lietojamības novērtēšanu pirms 

pakalpojumu pilnveides ņemot vērā 

lietotāju priekšlikumus, un veicot 

pakalpojumu nepārtrauktu pilnveidi 

(angl. continuous improvement). 

IZ pielikuma Ievads 

Metodoloģijā noteiktie kritēriji 

veicinās:  

1) Ministru kabineta 2017. gada 4. 

jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu portāla 

noteikumi” 

2) Ministru kabineta 2017. gada 4. 

jūlija noteikumu Nr. 400 “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu portāla 

noteikumi”   

3) Ministru kabineta 2017. gada 4. 

jūlija noteikumu Nr. 402 “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu portāla 

noteikumi” 

noteiktos rādītāju izpildi. 

Metodoloģijas pielietošana praksē 

piemērojama kopsakarā ar iestādes 

jau noteiktajiem procesiem un 

prioritārajiem uzdevumiem, 

saglabājot uz lietotāju orientētas 

pakalpojumu pārveides fokusu. Līdz 

ar to, pakalpojuma turētājs nosaka 

metodoloģijas pielietošanas dziļumu, 
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ņemot vērā esošos resursus un 

iestādes uzdevumus. 

5 

 

 

5. 

IZ 3.3. apakšnodaļa 

3.3. Pakalpojumu pārveides 

sistēmiskā pieeja 

Visbeidzot, ES līmenis ir globālais 

līmenis, kur valstīm ir iespēja 

sadarboties lietderīgiem mērķiem, 

kopīgojot informāciju un zināšanu ES 

vērtību sasniegšanai - Eiropas 

publisko pakalpojumu ekosistēmas 

pilnveidošanai, lai nodrošinātu 

pārrobežu pakalpojumus6.  

 

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 

3.3. punktu ar norādi, ka veiksmīgas Latvijas 

pakalpojumu sistēmas attīstības un integrācijas 

ES ietvaros pamatā ir Pakalpojumu direktīvas 

prasību iestrāde metodiskajos materiālos, kādi 

principi būtu jāņem vērā veidojot pakalpojumu, 

kā arī aprakstot, tos pēc labās prakses. 

 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.3. apakšnodaļā 

 

IZ 3.3. apakšnodaļa 

3.3. Pakalpojumu pārveides sistēmiskā 

pieeja 

Visbeidzot, ES līmenis ir globālais 

līmenis, kur valstīm ir iespēja 

sadarboties lietderīgiem mērķiem, 

kopīgojot informāciju un zināšanu ES 

vērtību sasniegšanai - Eiropas publisko 

pakalpojumu ekosistēmas 

pilnveidošanai, lai nodrošinātu 

pārrobežu pakalpojumus. Veiksmīgas 

Latvijas pakalpojumu sistēmas 

attīstības un integrācijas ES ietvaros 

pamatā ir arī Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2006. gada 12. decembra 

Direktīvas 2006/123/EK par 

pakalpojumiem iekšējā tirgū 

(ieviesta 2009. gada 28. decembrī) 

prasību iestrāde metodiskajos 

materiālos, kas nosaka valstij 

pienākumu: 

• pārskatīt un vienkāršot 

birokrātiskās procedūras 

pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu 

izveidei un darbības uzsākšanai; 

• likvidēt vai, nepietiekama 

pamatojuma gadījumā, atcelt 

nevajadzīgas vai nesamērīgas 

prasības speciālo atļauju (licenču) 

saņemšanai saimnieciskās darbības 

veicējiem pakalpojumu jomā; 

 
6 European Commission. (2017). European Interoperability Network. 7.lpp. 
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• radīt iespēju ikvienam ES 

dalībvalsts komersantam vienkārši 

un ērti uzsākt noteiktu jomu 

pakalpojumu sniegšanu citās ES 

dalībvalstīs; 

• izveidot pārvaldes sektorā 

direktīvas darbības jomā esošajiem 

pakalpojumiem vienoto 

kontaktpunktu (vienas pieturas 

aģentūras principu), paredzot 

iespēju personai visas 

administratīvās formalitātes 

nokārtot vienuviet;  

• Sniegt patērētājiem un 

uzņēmumiem iespēju izmantot citu 

ES valstu pakalpojumu sniedzēju 

pakalpojumus bez nepieciešamības 

pirms tam iegūt atļaujas vai pildīt 

diskriminējošas prasības, kuru 

pamatā ir pakalpojumu saņēmēju 

valstiskā piederība vai mītnes valsts. 

6.  
Tā kā informatīvā ziņojuma 1. punktā ir minēta 

likumdošanas bāze valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārvaldībai, kur arī ir noteikti 

pienākumi EM, būtu vēlams informatīvā 

ziņojuma 3.2. punktā iekļaut informāciju par 

EM kā atbildīgo iestādi par tiem 

pakalpojumiem, kas skar uzņēmējdarbības 

jomu. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2. apakšnodaļā 

 

IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

4. Ekonomikas ministrija kā 

atbildīgā institūcija par tiem 

pakalpojumiem, kas skar 

uzņēmējdarbības jomu. 

7. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 

3.2.1 punktu par Pakalpojumu uzraudzības 

koordināciju – lūdzam skaidrot, kāpēc 

Uzraudzības padome varēs veikt pakalpojumu 

novērtējumu, bet Inovāciju laboratorijas  ̶  nē. 

Būtu svarīgi paredzēt, ka pakalpojumu 

pilnveide tiek attīstīta caur inovāciju 

laboratorijām, kas ļautu sasniegt daudz 

inovatīvākus rezultātus pilnveides procesā. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1 apakšnodaļā 

Vienlaicīgi skaidrojam, ka: 

Vadoties no Ministru kabineta 

tīmekļvietnē ievietotās 

informācijas 

https://www.mk.gov.lv/lv/content

IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

https://www.mk.gov.lv/lv/content/govlablatvia-latvijas-valsts-parvaldes-inovacijas-laboratorija
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veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

fakultatīvs orgāns ar definētām 

pilnvarām, regulāru darbības ciklu, un 

kur galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

3.Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, 

lai panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

4. Apstiprināt un saskaņot 

jaunveidojamos pakalpojumus 

atbilstoši pakalpojumu attīstības 

ietvaram. 

5. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 

koordināciju ievērojot pārresoru 

pieeju, kur metodiska atbalsta 

sniedzējs būtu VARAM. Līdztekus 

sadarbības modelim, ir jānosaka 

vienota pārraudzības institūcija 

pakalpojumu uzlabošanai valsts 

pārvaldē. 

 

Savukārt tālāk jau katra pakalpojuma atbildīgā 

institūcija izvērtē priekšlikumu ieviešanu vai 

arī virza pakalpojuma pilnveidi caur 

Pakalpojumu uzraudzības Padomi. 

/govlablatvia-latvijas-valsts-

parvaldes-inovacijas-laboratorija: 
“Laboratoriju pašreizējais 

mērķis ir kalpot par platformu 

risinājumu radīšanai “vecajām 

problēmām” jaunā veidā. 

Laboratoriju darbā tiek izmantota 

dizaina domāšanas un Agile jeb 

iteratīvā pieeja, piesaistot 

laboratorijās dalībniekus gan no 

dažādām valsts pārvaldes 

iestādēm, gan arī pārstāvjus no 

citiem sektoriem. Laboratoriju 

dalībnieki regulāri tiekas klātienē, 

lai kopīgiem spēkiem nonāktu pie 

notestētiem prototipiem, kuriem 

būtu potenciāls tikt ieviestiem arī 

valsts pārvaldē.”  

Inovāciju laboratorijas rezultāts ir 

atsevišķu problēmu risinājumi, ne 

konceptuāli, sistemātiski 

uzlabojumi publisko pakalpojumu 

jomā. 

Savukārt piedāvātājā pakalpojumu 

pārvaldības sadarbības modelī, 

funkcijas iekļauj sistemātisku un 

horizontāli koordinētu publisko 

pakalpojumu jomas pilnveidi. 

2011. gada 29. marta Ministru 

kabineta noteikumi Nr.233 

"Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 

nolikums" skaidro VARAM 

atbildības jomas: 

5.6. jomā, kas saistīta ar vienas 

pieturas aģentūras principa 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 
kas būtu starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Ņemot vērā MKN Nr. 399  

24. punktu un MKN Nr. 402 

8. punktu, reizi gadā izvērtēt valsts 

pārvaldes pakalpojumu izpildes 

rezultātus. 

3. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

4. Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, lai 

panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

5. Pēc pakalpojumu turētāju 

iniciatīvas izskatīt un sniegt 

ieteikumus jaunveidojamiem 

pakalpojumiem atbilstoši pakalpojumu 

attīstības ietvaram. 

6. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu vai 

apvienošanu, ja pierādījumi liecina par 

https://www.mk.gov.lv/lv/content/govlablatvia-latvijas-valsts-parvaldes-inovacijas-laboratorija
https://www.mk.gov.lv/lv/content/govlablatvia-latvijas-valsts-parvaldes-inovacijas-laboratorija
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2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu. 

3. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

Inovācijas laboratorijā izmantojamās 

metodes nosaka, ka laboratorija 

nevarētu veikt pakalpojumu pārbaudi 

un apstiprināt jaunos pakalpojumus, 

līdz ar to šīs funkcijas būtu jāveic citai 

institūcijai (piem., VARAM). 

Laboratorijai tehnisko atbalstu 

nodrošinātu VARAM.  Tādēļ, 

rekomendējams ir izveidot 

Pakalpojumu uzraudzības padomi 

ieviešanu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamībā: 

5.6.1. izstrādā vienotu regulējumu 

vienas pieturas aģentūras principa 

ieviešanai valsts un pašvaldību 

pakalpojumu sniegšanā; 

5.6.2. izvērtē valsts un pašvaldību 

pakalpojumu tiesisko regulējumu 

un sniedz priekšlikumus valsts un 

pašvaldību pakalpojumu 

sniegšanas procedūru 

vienkāršošanai, administratīvā 

sloga samazināšanai un 

pakalpojumu sniegšanai pēc 

vienas pieturas aģentūras principa, 

tajā skaitā izmantojot informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas. 

sniegtā pakalpojuma neefektivitāti, 

nelietderību un administratīvo slogu. 

7. Sniegt vērtējumu un 

rekomendācijas vai piedalīties 

lēmuma pieņemšanā par ES 

finansējuma piešķiršanu institūcijas 

projektam, ievērojot institūcijas 

plānotos uzlabojumus pakalpojumu 

sniegšanas jomā, ja to paredz 

projekta iesnieguma vērtēšanas 

kritēriji. 

8. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem.  

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 

koordināciju ievērojot pārresoru pieeju, 

kur sadarbības modeļa pārraugs un 

metodiskā atbalsta sniedzējs būtu 

VARAM. Līdztekus sadarbības 

modelim, ir jānosaka vienota 

pārraudzības institūcija pakalpojumu 

uzlabošanai valsts pārvaldē. 

2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu. 
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3. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu vai 

apvienošanu, ja pierādījumi liecina par 

sniegtā pakalpojuma neefektivitāti, 

nelietderību un administratīvo slogu. 

4. Sniegt metodisko atbalstu 

pakalpojumu pārveidē. 

5. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā metodoloģija 

atbilst tiem pašiem pakalpojumu 

pārveides principiem.  

Ņemot vērā to, ka inovācijas 

laboratorijai nav atbilstošu pilnvaru, 

tā nevarētu veikt pakalpojumu 

pārbaudi un apstiprināt jaunos 

pakalpojumus, līdz ar to šīs funkcijas 

un sadarbības modeļa pārraudzība 

būtu jāveic VARAM.  

Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 

budžeta ietvaros, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli 

(1.risinājums). 

8. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

 

Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 3.2.1 punktu 

 ̶  nav skaidri izklāstīta arī Padomes iesaiste, jo 

Metodoloģijā nav atsauce, kad un kādos 

gadījumos institūcija iesaista Uzraudzības 

padomi/Inovācijas laboratorijas. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1 apakšnodaļā 

Vienlaicīgi skaidrojam, ka: 

IZ 3.2.1. apakšnodaļā ir uzskaitītas 

galvenās funkcijas, kas jāveic 

Uzraudzības padomei un 

Inovācijas laboratorijai un kad 

institūcijas iesaista Uzraudzības 

padomi/Inovācijas laboratoriju. 

IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 
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Galvenais uzdevums ir sniegt 

atbalstu institūcijām pakalpojumu 

pārveides procesā. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 
kas būtu fakultatīvs orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

9. IZ Ievads 

[..] 

Informatīvā ziņojuma aktualitāte izriet 

no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

10. panta sestās daļas, kas nosaka, ka 

„valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi 

pārbauda un uzlabo sabiedrībai 

sniegto pakalpojumu kvalitāti”,  

“Valsts pārvaldes reformu plāna 

2020” 7.1. pasākuma “Izstrādāt 

metodiku pakalpojumu sniegšanas 

pamatprocesu identificēšanai un 

pārveides iespēju noteikšanai no 

iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzību 

viedokļa un īstenot pilotprojektus 

metodikas aprobēšanai praksē” un 

“Deklarācijas par Artura Krišjāņa 

Kariņa vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību”: 

Informatīvā ziņojuma ievada daļā (3. lpp.) būtu 

korektāk atsaukties uz Valdības rīcības plānu 

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā 

Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, 

nevis uz “Deklarāciju par Artura Krišjāņa 

Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto 

darbību”. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ Ievadā 

 

IZ Ievads 

[..] 

Informatīvā ziņojuma aktualitāte izriet 

no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

10. panta sestās daļas, kas nosaka, ka 

„valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi 

pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto 

pakalpojumu kvalitāti”,  “Valsts 

pārvaldes reformu plāna 2020” 7.1. 

pasākuma “Izstrādāt metodiku 

pakalpojumu sniegšanas pamatprocesu 

identificēšanai un pārveides iespēju 

noteikšanai no iedzīvotāju un uzņēmēju 

vajadzību viedokļa un īstenot 

pilotprojektus metodikas aprobēšanai 

praksē” un “Valdības rīcības plāna 

Deklarācijas par Artura Krišjāņa 

Kariņa vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai ”: 

10. IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

2. att. Latvijas vērtējums Pasaules 

bankas publiskās pārvaldes 

efektivitātes indeksā 

Lūdzam precizēt Informatīvā ziņojuma 

2. attēlu (6. lpp.). Tā kā tiek attēlots indekss, 

tad nav saprotams kāda ir indeksa maksimālā 

vērtība (mērķa rādītājs). 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 1. nodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

IZ 1. nodaļa 

1. Situācijas raksturojums 

2. att. Latvijas vērtējums Pasaules 

bankas valsts pārvaldes efektivitātes 
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 Informatīvajā ziņojumā pie 

2. attēla ir pievienots skaidrojums 

par indeksa maksimālo un 

minimālo vērtību kā arī precizēts 

attēls un Y ass vērtības.  

indeksā, kuru vērtē no -2,5 līdz 2,5, 

kur 2,5 ir visaugstākais pozitīvais 

vērtējums. 

 
4. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) (28.10.2019.) 

1.  IZ Ievads 

[..] 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir sniegt ieskatu un apkopot 

informāciju par pamatprincipiem, kas 

jāņem vērā valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūcijām, lai veiktu 

pakalpojumu pašvērtējumu, 

pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un 

efektīvāku valsts pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu, samazinot 

valsts pārvaldes izmaksas un 

administratīvo slogu, un radot 

priekšnosacījumus valsts pārvaldes 

pakalpojumu digitalizācijas straujākai 

attīstībai un izmantošanu pasaulē un 

Latvijā. 

IZ pielikums 

Mērķa grupas  

Metodoloģijas mērķa grupas ir valsts 

pārvaldes institūciju augstākā vadība, 

jo sevišķi, struktūrvienību vadītāji, 

kuras kompetencē ir nodrošināt 

Ziņojuma ievadā sniegta atsauce, ka projekta 

mērķis bija nodrošināt, citu starpā, 

“Deklarācijas par Artūra Krišjāņa Kariņa 

vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 244. 

uzdevumu (turpmāk – 244. uzdevums) 

“Digitalizēsim un modernizēsim valsts un 

pašvaldības pārvaldes procesus, tai skaitā 

virzot vienotu valsts digitālo pakalpojumu 

atbalsta centra modeli, kas cels pakalpojumu 

kvalitāti”, kas norāda uz izpratni, ka publisko 

pakalpojumu grozā tiek ietverti arī pašvaldības 

pakalpojumi. Virzot Ziņojumu esošajā 

redakcijā, 244. uzdevuma izpilde varētu tikt 

apdraudēta vai arī izpildīta tikai daļēji. 

Izslēdzot pašvaldības no publisko pakalpojumu 

kopējā pārveides tīkla, netiktu ievērota 

Ziņojumā minētā pakalpojumu pārveides 

koplietošanas komponente, kas norāda, ka 

efektīva pakalpojumu un pakalpojumu 

pārveides ieviešana ir iespējama tikai tad, ja 

institūcijas spēj koplietot līdzīgus risinājumus 

un pakalpojumus, kas katrai institūcijai 

atsevišķi varētu būt neiespējami dārgi un 

neieviešami. Ievērojot iedzīvotāju intereses un 

nepieciešamību racionāli tērēt nodokļu 

maksātāju līdzekļus, atstājot 244. uzdevuma 

izpildi katras pašvaldības pārziņā un 

sadrumstalojot šo procesu, tas būtiski celtu 

katras pašvaldības izmaksas procesa ieviešanai 

un, atsevišķos gadījumos, varētu būt 

neieviešami.  

Iebildums ņemts vērā 

IZ Ievadā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Informatīvais ziņojums un tā 

pielikumā pievienotā 

metodoloģija attiecas uz visiem 

pakalpojumu turētājiem (kas sevī 

iekļauj arī pašvaldības). 

Metodoloģijā vairākkārt pieminēti 

sadarbības punkti, pieminot gan 

Valsts un pašvaldību vienotos 

klientu apkalpošanas centrus 

(VPVKAC), gan ieinteresēto pušu 

sadarbību, piemēram,  

metodoloģijas principos: 

2.3. Sadarbspējas  princips, 

2.9. Multidisciplinārās sadarbības 

princips, 5.1.2. Ieinteresēto pušu 

(angl. stakeholders) izpēte u.c. 

IZ tiek piedāvāts arī izveidot 

sadarbības modeli (IZ apakšpunkts 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija), kura galvenais 

uzevums, lai iesaistītās institūcijas  

mijiedarbotos koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu 

potenciālo ieguvumu un slogu 

samērību (esošā budžeta ietvaros).  

IZ Ievads 

[..] 

Informatīvā ziņojuma par projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija” 

(turpmāk – informatīvais ziņojums) 

mērķis ir noteikt pakalpojumu izveides 

un attīstības pamatprincipus, kas jāņem 

vērā valsts un pašvaldību institūcijām, 

lai veiktu pakalpojumu pašvērtējumu, 

pašorganizējošu pārveidi un 

pilnveidošanu, tā nodrošinot 

pakalpojumu efektivitāti un lietderību, 

kā arī nodrošinātu ātrāku un efektīvāku 

valsts pārvaldes pakalpojumu 

sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes 

izmaksas un administratīvo slogu, un 

radot priekšnosacījumus valsts 

pārvaldes pakalpojumu digitalizācijas 

straujākai attīstībai un izmantošanu 

pasaulē un Latvijā. 

 

IZ pielikums 

Mērķa grupas  

Metodoloģijas mērķa grupas ir 

institūciju augstākā vadība, pašvaldību 

vadītāji un darbinieki, jo sevišķi, 

institūciju struktūrvienību vadītāji, 
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Pakalpojumu. Metodoloģiju ir 

ieteicams izmantot arī pašvaldību 

vadītājiem un darbiniekiem 

pašvaldību sniegto pakalpojumu 

analīzei. 

 Tiesa, nedaudz pašvaldības ir 

pieminētas un tām ir veltīts šāds apraksts: 

“6. Pašvaldības, izmantojot 

metodiskos instrumentus un pakalpojumu 

sistēmisko pieeju, pilnveido un uzlabo 

pakalpojumus”.  

 Kur šeit ir sinerģija, kur sadarbība 

starp valsts iestādēm un pašvaldībām? Viss 

ziņojums, un arī tā pielikums, pamatā tiek 

balstīts uz to, ka katra iestāde “pati sevi 

reorganizēs”  atbilstoši izstrādātai metodikai. 

Nav šī vienotā redzējuma par publiskās 

pārvaldes “seju”, ir iezīmēti attīstības scenāriji, 

no kuriem pat neviens netiek ņemts par pamatu 

tālākai, kopīgai darbībai, tas viss ir atstāts 

katras iestādes “kā protu, tā daru” līmenī. 

Pašvaldību loma un sadarbība starp valsts 

iestādēm un pašvaldībām dokumentā vispār 

netiek apskatīta. Metodika ir teorētisks 

apraksts, neparedzot konkrētus sadarbības 

punktus un stratēģijas. 

Vēršam uzmanību, ka 

metodoloģiju un citus metodiskos 

materiālus pašvaldības var 

izmantot savu pakalpojumu 

pilnveidei, ievērojot pašvaldību 

subsidiaritātes principus un 

Eiropas Pašvaldību Hartā 

noteiktos principus. 

Metodika ir instruments 

pakalpojumu pilnveidošanai, 

ņemot vērā iestādes prioritātes un 

resursus. 

Sadarbība ar pakalpojuma turētāju 

aprakstīta sadarbības modeļa 

funkcijās, IZ pielikuma 

3.2.1. apakšnodaļā  Pakalpojumu 

uzraudzības koordinācija 

 

kuras kompetencē ir nodrošināt 

pakalpojumu 

 

2. IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis:  

[..] 

7. Pašvaldības, izmantojot metodiskos 

instrumentus un pakalpojumu 

sistēmisko pieeju, pilnveido un uzlabo 

pakalpojumus. 

IZ pielikuma 5.2.4. apakšnodaļā 

5.2.4. Sadarbspēja, digitalizācija un 

koplietošanas resursu izmantošana 

Pakalpojuma pārveides idejas 

jāizvērtē arī no sadarbspējas ietvara, 

Vēlamies uzvērt Ziņojumā norādīto domu, ka 

jāmaina domāšanas veids no birokrātiskā 

domāšanas veida ar izteiktu normatīvo loģiku 

uz lietotāju vajadzību apzinošu domāšanas 

veidu. Attiecīgi, plānojot uzsākt publiski, tai 

skaitā arī pašvaldību,  sniedzamo pakalpojumu 

pārveides procesu būtu nepieciešams 

jautājumu skatīt no iedzīvotāju vajadzību un 

apmierinātības prizmas, nesadrumstalojot 

procesu starp ieviesējiem. Mūsuprāt izstrādātā 

metodika pilnībā nenovērsīs Ziņojumā 

aktualizēto problēmu par institūciju dažādo 

izpratni par to, kas ir pakalpojums un to, ka 

institūcijas savus pakalpojumus attīsta 

neatkarīgi viena no otras, nekoordinējot 

darbības savā starpā. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2. apakšnodaļā  

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

1. Iedzīvotāju vajadzību izprašana 

un apmierinātība kā arī 

sadarbspēja ir vieni no 

centrālajiem metodoloģijas 

principiem: 

IZ 3. nodaļa Piedāvātais 

risinājums 

Pakalpojumu pārveide tiek 

balstīta uz šādiem vienotiem 

pakalpojumu pārveides 

principiem : 

IZ 3.2. apakšnodaļa  

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis:  

[..] 

7.Pašvaldības, izmantojot metodiskos 

instrumentus un pakalpojumu 

sistēmisko pieeju, pilnveido un uzlabo 

pakalpojumus, tādejādi uzlabojot 

VPVKAC darbību. 

IZ pielikuma 5.2.4. apakšnodaļā 

5.2.4. Sadarbspēja, digitalizācija un 

koplietošanas resursu izmantošana 
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digitalizācijas un koplietošanas 

resursu izmantošanas perspektīvām:  

[..] 

 Valsts un pašvaldību vienotie 

pakalpojumu centri – tie strauji gūst 

popularitāti un tie varētu būt kā nākotnes 

redzējums par komplicētu un sarežģītu 

problēmu risināšanas punktiem iedzīvotājiem. 

Varbūt šis ir virziens, kurā varētu pozicionēt 

publisko pārvaldi kā vienotu pakalpojumu 

sniegšanas “seju”. Varbūt publiskie 

pakalpojumi ir jāpārveido tā, lai tos varētu 

sniegt izmantojot VPVKAC kanālu? 

1. Pakalpojumu sniegšanas 

procesa un pakalpojumu 

saturiskā pārveide tiek veikta no 

lietotāja perspektīvas, 

nodrošinot lietotāju 

apmierinātības un lietojamības 

novērtēšanu, un veicot 

pakalpojumu nepārtrauktu 

pilnveidi (angl. continuous 

improvement). 

[..] 

5. Pakalpojumu pārveides 

process ir balstīts uz 

sadarbspējas pieeju, kas 

paredz institūciju spēju 

sadarboties lietderīgiem 

mērķiem, iekļaujot informācijas 

un zināšanu kopīgošanu starp 

institūcijām un procesiem. 

6. Pakalpojumu pārveides 

process ir balstīts uz sadarbību 

ar sabiedrību, privāto un 

nevalstisko sektoru. 

2. Ir apzināta problēma par dažādo 

izpratni un metodoloģijā paredzēti 

pasākumi izpratnes mazināšanai: 

IZ nodaļa 2. Nākotnes 

izaicinājumi 

[..] 

Šie izaicinājumi un nākotnes 

tendences rada iespējas 

pakalpojumu attīstībai, un tās ne 

vienmēr tiek izmantotas, jo 

institūcijas savus 

pakalpojumus attīsta 

Pakalpojuma pārveides idejas jāizvērtē 

arī no sadarbspējas ietvara, 

digitalizācijas un koplietošanas resursu 

izmantošanas perspektīvām: 

[..] 

5. Vērtējot iespēju veicināt 

pakalpojuma pārbaudi tādā veidā, 

lai to sniegšanu varētu nodot 

VPVKAC tīklam. 
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neatkarīgi viena no otras, 

nekoordinējot darbības savā 

starpā, institūcijām ir dažāda 

izpratne par to, kas ir 

pakalpojums, līdz ar to arī 

lietotāju pieredze, saņemot 

pakalpojumus, var būtiski 

atšķirties, kaut gan tie 

mijiedarbojas ar vienu un to 

pašu valsti. 

Lai saglabātu un uzlabotu savas 

pozīcijas starptautiski 

salīdzināmos vērtējumos, ietu 

līdzi laikam un neatpaliktu no 

pasaules pakalpojumu attīstības 

tendencēm, institūcijām strauji 

jāpārskata veidi, kuros tiek 

sniegti pakalpojumi, 

iesaistītajām pusēm jāiedibina 

uzraudzības un atbalsta prakse, 

ir nepieciešams veikt vairākus, 

savstarpēji saistītus pasākumus 

– pārveidot pakalpojumus, 

motivēt institūcijas 

pakalpojumu pārveidei un 

veidot elastīgu valsts pārvaldes 

pakalpojumu attīstības ietvaru 

un citas darbības, kas padarītu 

Latviju par mazu un efektīvu 

valsts pārvaldi. Turklāt, valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

attīstības ietvars ļaus sekmīgāk 

Latvijai ieviest savienotās 

pārvaldes aspektus un tiekties 

pro-aktīvas apkalpošanas 

kultūru. 
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3. IZ 2. tab. Piemēri pārveidē 

izmantojamajām koplietošanas 

komponentēm 

Var tikt izmantots esošais Vienoto 

pašvaldības un valsts klientu 

apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkls, 

kuru viegli paplašināt sadarbībā ar 

pašvaldībām, izmantojot sabiedriskās 

pieejamības ēkas un institūcijas, 

piemēram, bibliotēkas, tādējādi 

nodrošinot lielu pakalpojuma 

sasniedzamību reģionos, 

iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 

vai zemu mobilitāti. 

Kā viens no digitālās pieejamības veidiem 

pakalpojumu nodrošināšanā tiek minētas 

bibliotēkas. Kādā veidā? Ar 10 gadus veciem 

datoriem? Ar interneta pieslēgumu ātrumu 2M, 

kas nebija pietiekams pat šī gadsimta sākumā? 

Ja netiks domāts par šīs infrastruktūras 

modernizēšanu, tad šī kanāla pieejamība būs 

stipri ierobežota. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 2. tabulā  

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Ministru kabineta 2014. gada 

30. septembra noteikumi Nr. 591 

“Kārtība, kādā piešķir valsts 

budžeta līdzfinansējumu datoru, 

interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu 

publiskās pieejamības 

nodrošināšanai pašvaldību 

bibliotēkās” 

"Pakalpojumu vides pilnveides 

plāna 2020.-2023. gadam" ietvaros 

paredzēti uzdevumi, kuru ietvarā 

tiks veikts gan izmēģinājuma 

projekts par personalizētas 

attālinātas konsultācijas 

sniegšanu, gan pašvaldību 

bibliotēku tīkla interneta 

nodrošināšanas iepirkumā tiks 

izvērtēts piegādājamā interneta 

ātrums. 

IZ 2. tab. Piemēri pārveidē 

izmantojamajām koplietošanas 

komponentēm 

Var tikt izmantots esošais Vienoto 

pašvaldības un valsts klientu 

apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkls, 

kuru viegli paplašināt sadarbībā ar 

pašvaldībām, izmantojot sabiedriskās 

pieejamības ēkas un institūcijas, 

piemēram, bibliotēkas, nodrošinot 

interneta pieslēguma ātrumu, kas 

nodrošina pakalpojuma sasniedzamību 

reģionos, iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām vai zemu mobilitāti. 

4. Protokollēmums 

 

MK sēdes protokola projektā nav neviena 

uzdevuma par pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas pasākumiem, ziņojumā ir minēts 

pat variants ar inovāciju laboratorijas iesaisti, 

bet tas viss palicis tikai kā protokola projekta 1. 

punkts – “pieņemts zināšanai”. 

Iebildums ņemts vērā 

Protokollēmuma 3. punktā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Vairākās IZ nodaļās ir norādīts, ka 

pakalpojumu pārveidē jāiesaista 

ieinteresētās puses, piemēram, 

skatīt IZ pielikuma nodaļās:  

1. Vīzija 

2.4. Proaktivitātes princips 

Protokollēmuma 3. punktā 

3. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai līdz 2020.gada 

30. decembrim iesniegt Ministru 

kabinetā priekšlikumus pakalpojumu 

pārresoru koordinācijas mehānisma 

izveidei. 
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2.9. Multidisciplinārās sadarbības 

princips 

4.2. Pašnovērtējums par 

institūcijas publiskajiem 

pakalpojumiem 

5.1.2. Ieinteresēto pušu (angl. 

stakeholders) izpēte  

5.1.4. Lietotāju ceļojuma karte 

6.5. Galvenie izaicinājumi un 

iegūtā pieredze (starpiestāžu 

sadarbība) 

7.2. Pakalpojuma attīstības 

plānošana no institūcijas 

kopējo funkciju aspekta 

7.3. Pakalpojuma attīstības 

plānošana no citu institūciju 

sadarbības aspekta 

Kā arī IZ 3.2. apakšnodaļā ir 

norādīti iespējamie sadarbības 

modeļi, kur norādīta gan 

koordinācija par pakalpojumu 

novērtēšanu un pārveidi un citas 

funkcijas.  

Pašreiz tiek doti priekšlikumi, 

kādā veidā varētu notikt valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzraudzība un pilnveidošana. 

Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu 

padomi vai tml. veidojam. 

5. IZ 3.1. apakšnodaļa  

3.1. Pakalpojumu pārveides process 

un rezultātu novērtēšana 

[..] 

 

Lielu daļu pakalpojumu varētu gan uzlabot, 

gan, iespējams, izveidot no jauna vai pat 

izbeigt, ja veiktu savstarpēju reģistru datu 

apmaiņu. Piemēram, Iedzīvotāju reģistra 

(nākotnē fizisko personu reģistrs) sasaiste ar 

kadastra reģistru nodrošinātu kvalitatīvāku 

dzīves vietas deklarēšanas pakalpojumu 

iedzīvotājiem. Šādas sasaistes izveidošana 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.1. apakšnodaļā  

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Likumdošanas pārskatīšana ir ļoti 

būtisks aspekts, kas ņemts vērā 

IZ 3.1. apakšnodaļa  

3.1. Pakalpojumu pārveides process un 

rezultātu novērtēšana 

Institūcijas veic pakalpojumu pārveidi 

pašorganizējošā vidē – veidojot 

pārveides projektu vadības grupas, 
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Institūcijas veic pakalpojumu pārveidi 

pašorganizējošā vidē – veidojot 

pārveides projektu vadības grupas, 

veicot pakalpojumu analīzi, 

mērījumus un pārveidi atbilstoši 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijai. Pēc pakalpojuma 

pārveides procesa institūcijas mēra 

sasniegto rezultātu ar predefinētiem 

konkrētā pakalpojuma rādījumiem, 

kas ir gan obligātie rādītāji, [..] 

nodrošinātu, ka deklarēšanās iespējama tikai 

telpās, kas ir piemērotas dzīvošanai, nevis, 

piemēram, rūpnieciskos objektos u.tml. Šādu 

pasākumu veikšanai sākotnēji nepieciešamas 

izmaiņas likumdošanā. Faktiski visi 

pakalpojumu izvērtējuma aspekti būtu jāsāk 

tieši no likumdošanas  ietvara pārskatīšanas. 

Arī šāds uzdevums nav ietverts MK sēdes 

protokola projektā. 

metodoloģijā, piemēram, skatīt IZ 

pielikuma punktu:  

2.2. Izmaiņu princips 

4.3. Pārveides plāna sagatavošana 

5.1.5. Administratīvais slogs 

5.2.4. Sadarbspēja, digitalizācija 

un koplietošanas resursu 

izmantošana 

5.4.1. Pakalpojuma modelis 

6.4. Vērtība pret izmaksām (angl. 

value for money) 

veicot pakalpojumu analīzi (tai skaitā, 

izvērtējot normatīvo bāzi, kas 

attiecas uz pakalpojumu), mērījumus 

un pārveidi atbilstoši Publisko 

pakalpojumu pārveides metodoloģijai. 

Pēc pakalpojuma pārveides procesa 

institūcijas mēra sasniegto rezultātu ar 

predefinētiem konkrētā pakalpojuma 

rādījumiem, kas ir gan obligātie rādītāji, 
[..] 

 

6. IZ 2. nodaļa 

2. Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģija (pielikums) var būt ātrs 

un efektīvs rīks šīs stratēģijas 

sasniegšanai. 

 

Ir atbalstāmi VARAM centieni, izmantojot 

moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, uzlabot 

valsts pārvaldes darbības efektivitāti. Šim 

nolūkam kritiski svarīgi ir izveidot jomu 

aptverošu savstarpēji nepretrunīgu un praksē 

aprobētu normatīvo aktu un organizatorisko 

dokumentu bāzi. 

 Norādām, ka informatīvajā ziņojumā 

par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrādi un aprobāciju” vārds 

“aprobācija” ir sastopams tikai četras reizes – 

dokumenta virsrakstā un ievadā – tur kur 

dokumentā ir minēts projekta nosaukums. Tā 

kā informatīvajā ziņojumā nav minēts, ka šī 

metodoloģija būtu praksē aprobēta, nav 

aprakstīts kā tas ir noticis un kādi ir aprobācijas 

rezultāti, uzskatām, ka pāragra ir tās 

pieņemšana par obligāti visām valsts pārvaldes 

iestādēm izmantojamu. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 2. nodaļā 

Metodoloģijas aprobācija notika 5 

iestādēs, saskaņā ar ES projekta 

nosacījumiem. Institūciju viedokļi 

un pieredzes apraksti (t.s. teksta 

kastu veidā)  tiks iekļauti 

vadlīnijās un rokasgrāmatā, kas 

tiks izstrādāta, balstoties uz 

metodoloģiju. 

 

2. Nākotnes izaicinājumi 

[..] 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģija (pielikums), kas ir 

aprobēta piecās iestādēs - Valsts kasē, 

Nacionālajā veselības dienestā, 

Būvniecības valsts kontroles birojā, 

Valsts vides dienestā, Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijā, lai nodrošinātu 

metodoloģijas pielietojamību citās 

valsts pārvaldes institūcijās,  var būt 

ātrs un efektīvs rīks šīs stratēģijas 

sasniegšanai. 

Piemēram, VDEĀVK veica 

pakalpojuma “Iesniegums 

invaliditātes ekspertīzei” izpēti, lai 

optimizētu pakalpojuma sniegšanas 

procesu un samazinātu klienta 

gaidīšanas laiku rindā līdz 10 

minūtēm. NVD izvēlējās samazināt 

valsts budžeta līdzekļiem 

apmaksājamo veselības aprūpes 

pakalpojumu tarifa aprēķināšanas 

laiku periodam no pilnas dokumentu 
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mapes saņemšanas līdz atbildes 

sniegšanai no trīsdesmit uz desmit 

dienām. VVD izskata pakalpojumu 

“Zvejas atļaujas (licences) 

izsniegšanu rūpnieciskai zvejai 

iekšējos ūdeņos”, lai samazinātu 

klātienes apmeklējuma skaitu iestādē 

licences saņemšanai līdz vienai reizei. 

Turpmāk, lai saņemtu licenci, 

klientam būs jādodas tikai uz vienu 

iestādi. 

BVKB veica izspēti, lai Būvniecības 

informācijas sistēmā Būvkomersantu 

reģistrā iesniegto ikgadējās 

informācijas iesniegumu īpatsvars 

palielinātos no 55% uz 85%, tādējādi 

gan samazinot iesniegumus papīra 

formā, gan paātrinātu pakalpojuma 

saņemšanas laiku. Savukārt VK 

pakalpojuma pārveides procesa 

pilnveidošanai izskata pakalpojumu 

“Kontu apkalpošana”. Tādējādi 

veicot ātrāku un efektīvāku 

pakalpojumu sniegšanu (gan 

klientam, gan iestādei), pārejot no 

trijiem posmiem uz vienu, 

digitalizējot pakalpojumu un 

nodrošinot datu automatizētu 

apstrādi. Tāpat minimizējot 

manuālus datu apstrādes un 

pārneses procesus. Papildus 

minētajam, VK plāno samazināt gan 

kontu atvēršanas pakalpojuma 

pieteikumu apstrādes laiku no sešām 

līdz trijām dienām, kā arī pēc 

iespējas mazināt nepieciešamību 

klientam apmeklēt iestādi klātienē. 

7. IZ pielikuma 2.3.apakšnodaļa 
Norādām, ka informatīvajā ziņojumā par 

projektu “Publisko pakalpojumu pārveides 
Iebildums ņemts vērā IZ pielikuma 2.3.apakšnodaļa 
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2. Pārveides principi 

2.3. Sadarbspējas  princips 

Sadarbspējas princips balstās uz 

institūciju spēju sadarboties 

lietderīgiem mērķiem, iekļaujot 

informācijas un zināšanu kopīgošanu 

starp institūcijām un darbības 

procesiem . Valsts līmenī sadarbspējas 

ietvars tiek izmantots, lai īstenotu 

publiskos pakalpojumus visos valsts 

pārvaldes līmeņos, radot tam 

atbilstošus apstākļus. 

metodoloģijas izstrādi un aprobāciju” ietvertajā 

metodoloģijā netiek atspoguļoti dokumentā 

"Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-

2023. gadam" (VSS-1071) ietvertie 

pakalpojumu unificēšanas, izpildes 

novērtēšanas un pakalpojumu plānošanas 

ilgtermiņā rīcības virzieni. Ierosinām VARAM 

pārskatīt Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģiju, lai tā atspoguļotu Pakalpojumu 

vides pilnveides plānā 2020.-2023. gadam 

ietvertos rīcības virzienus, nodrošinātu skaidri 

un viennozīmīgi saprotamu metodiku šajā 

plānā noteikto mērķu sasniegšanai. Aicinām 

VARAM veidot sistēmiski integrētu pieeju 

publisko pakalpojumu pilnveidē. 

IZ pielikuma 2.3.apakšnodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

 

1. Pakalpojumu unificēšanas, 

pakalpojumu novērtēšanas un 

pakalpojumu pārvaldības 

plānošanas ilgtermiņā rīcības 

virzieni nav realizējami katrā 

iestādē atsevišķi, savukārt, tiešā 

mērā attiecināmi uz visas 

pakalpojuma jomas pārraudzību 

pārvaldību un attīstību.  

 

Pašreiz tiek sniegti 

priekšlikumi, kādā veidā varētu 

notikt valsts pārvaldes 

pakalpojumu uzraudzība un 

pilnveidošana. Institūciju 

vadības līmenī ir jānonāk pie 

lēmuma, kāds sadarbības 

modelis un struktūra tiks 

izvēlēts.  Jebkurš no 

piedāvātajiem diviem 

risinājumiem ir tāds, par kuru ir 

nepieciešams diskutēt un 

vienoties institūciju starpā, 

rodot risinājumu, kas rada 

vismazākā administratīvo slogu. 

Savukārt, Metodoloģija var tikt 

papildināta tad, kad šāda 

struktūra ir izraudzīta.  

 

2. Pakalpojumu izpildes 

novērtēšana iestādes līmenī 

aprakstīta Metodoloģijas 

apakšnodaļā 

“4.2. Pašnovērtējums par 

institūcijas publiskajiem 

2. Pārveides principi 

2.3. Sadarbspējas  princips 

Sadarbspējas princips balstās uz 

institūciju spēju sadarboties 

lietderīgiem mērķiem, iekļaujot 

informācijas un zināšanu kopīgošanu 

starp institūcijām un darbības 

procesiem. Valsts līmenī sadarbspējas 

ietvars tiek izmantots, lai īstenotu 

publiskos pakalpojumus visos valsts 

pārvaldes līmeņos, radot tam atbilstošus 

apstākļus, kā arī veidojot unificētus 

pakalpojumus - vairāku valsts 

pārvaldes iestāžu vienādus vai 

līdzīgus pakalpojumus (piemēram, 

izsniedz atļaujas, licences, pieņem 

pieteikumus u.tml.), kurus būtu 

iespējams aprakstīt un sniegt pēc 

līdzīgiem principiem. 
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pakalpojumiem”,  nodaļā 

“6.Pakalpojumu pārveides 

rezultātu novērtēšana” un 

apakšnodaļā “6.1. Pakalpojuma 

pārveides rezultātu mērījumi”. 

 

3. Pakalpojumu pārvaldības 

plānošana ilgtermiņā ietverts 

Metodoloģijas nodaļā 

“7. Pakalpojumu attīstība” un 

apakšnodaļās.  

 
5. Labklājības ministrija (28.10.2019.) 

1. IZ 2. nodaļa 

2. Nākotnes izaicinājumi 

Jāņem vērā tas, ka pasaulē Jāņem vērā 

tas, ka pasaulē pakalpojumu jomā 

attīstās un parādās tādas tendences kā 

uzticamu, drošu un vienkāršu 

pakalpojumu veidošana, pakalpojumi, 

kas balstīti uz vienkāršību un dialogu 

ar lietotāju, veidoti, vispirms domājot 

par lietotājiem un viņu vajadzībām, 

savstarpēji papildinoši pakalpojumi, 

kas veidoti pēc vienotiem principiem, 

radot redzējumu, ka ir “vienota valsts, 

nevis daudzu iestāžu kopums”, 

mākslīgā intelekta risinājumu 

izmantošana, virtuālo asistentu 

izmantošana, individualizēti 

pakalpojumi, atbalsts dzīves 

situācijām vai pakalpojumu sniegšanai 

pāri robežām, apsteidzošie 

(proaktīvie) pakalpojumi, neredzamā 

pārvalde pakalpojumu sniegšanas 

jomā, nodrošinot pakalpojumus tā, lai 

privātpersonām būtu nulles 

administratīvais slogs un 

informatīvā ziņojuma projekta 9. lapā minēts, 

ka pasaulē pakalpojumu jomā parādās tendence 

uz neredzamo pārvaldi, "..nodrošinot 

pakalpojumus tā, lai privātpersonām būtu 

nulles administratīvais slogs un pakalpojuma 

rezultāts līdz lietotājam nonāktu, tiem neveicot 

pilnīgi nekādas darbības". Tā kā šāda redakcija 

rada iespaidu, ka tādējādi tiek ignorētas klienta 

tiesības nepieprasīt un neizmantot konkrēto 

pakalpojumu, lai novērstu pārpratumu, lūdzam 

precizēt minēto tekstu. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 2. nodaļā 

 

IZ 2. nodaļa 

2. Nākotnes izaicinājumi 

Jāņem vērā tas, ka pasaulē pakalpojumu 

jomā attīstās un parādās tādas tendences 

kā uzticamu, drošu un vienkāršu 

pakalpojumu veidošana, pakalpojumi, 

kas balstīti uz vienkāršību un dialogu ar 

lietotāju, veidoti, vispirms domājot par 

lietotājiem un viņu vajadzībām, 

savstarpēji papildinoši pakalpojumi, 

kas veidoti pēc vienotiem principiem, 

radot redzējumu, ka ir “vienota valsts, 

nevis daudzu iestāžu kopums”, 

mākslīgā intelekta risinājumu 

izmantošana, virtuālo asistentu 

izmantošana, individualizēti 

pakalpojumi, atbalsts dzīves situācijām 

vai pakalpojumu sniegšanai pāri 

robežām, apsteidzošie (proaktīvie) 

pakalpojumi, neredzamā pārvalde 

pakalpojumu sniegšanas jomā, 

nodrošinot pakalpojumus tā, lai 

privātpersonām būtu nulles 

administratīvais slogs. 
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pakalpojuma rezultāts līdz 

lietotājiem nonāktu, tiem neveicot 

pilnīgi nekādas darbības. 

2. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

informatīvā ziņojuma projekta 3.2. sadaļā 

norādīts, ka izmaiņas pakalpojumu sfērā būs 

sekmīgas, ja tajās iesaistīsies visas puses, kas 

spēlē vitāli svarīgu lomu pakalpojumu jomā, un 

sniegts visai plašs iesaistīto institūciju 

uzskaitījums. Sadaļā tiek piedāvāts iesaistīto 

institūciju sadarbības modelis, cita starpā 

veidojot tādas sadarbības formas kā 

Pakalpojumu uzraudzības padome un tās 

pakļautībā veidota darba grupa konsultācijām 

un metodiskajam atbalstam, kā arī norādīts, ka 

tās var būt pārresoru līmeņa struktūra. No 

minētās sadaļas izklāsta netop skaidrs, vai un 

cik šādas Pakalpojuma uzraudzības padomes 

plānots veidot, vai to sastāvā iekļaujamas visas 

uzskaitītās iesaistītās institūcijas, kuras 

iestādes kompetencē ir veidot šādas sadarbības 

formas u.tml. Saprotams, ka tajās visās 

darbojas arī VARAM, vai tikušas izvērtētas 

VARAM kapacitātes iespējas plānoto 

nodrošināt. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2. apakšnodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

IZ ir norādīti iespējamie 

sadarbības modeļi, kur norādīta 

gan koordinācija par pakalpojumu 

novērtēšanu un pārveidi un citas 

funkcijas.  

Pašreiz tiek doti priekšlikumi, 

kādā veidā varētu notikt valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzraudzība un pilnveidošana. 

Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu 

padomi vai tml. veidojam. 

 

Ņemot vērā iepriekšējos 

atzinumus papildināts 

protokollēmums ar 3. punktu: 

3. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

līdz 2020. gada 30. decembrim 

iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu 

pārresoru koordinācijas 

mehānisma izveidei. 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 

kas būtu starpinstitucionāls orgāns ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

9. Sadarboties ar LPS un citām 

institūcijām.  

Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 

budžeta ietvaros, izveidot 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli (1.risinājums). 

3. 
IZ pielikums metodoloģijas sadaļā "Mērķa grupas" (2. lapa) 

norādīts, ka pašvaldību vadītājiem un 

darbiniekiem pašvaldību sniegto pakalpojumu 

Iebildums ņemts vērā 
IZ pielikums 
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Mērķa grupas 

Metodoloģijas mērķa grupas ir valsts 

pārvaldes institūciju augstākā 

vadība, jo sevišķi, struktūrvienību 

vadītāji, kuras kompetencē ir 

nodrošināt Pakalpojumu. 

Metodoloģiju ir ieteicams izmantot 

arī pašvaldību vadītājiem un 

darbiniekiem pašvaldību sniegto 

pakalpojumu analīzei. 

analīzei metodoloģiju ir ieteicams izmantot, 

kamēr valsts institūcijām metodoloģijas 

piemērošana ir obligāta. Atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas likumam publiskā pārvalde 

sastāv no tiešās publiskās pārvaldes (valsts 

institūcijas) un atvasinātās publiskās pārvaldes 

(pašvaldības). Atšķirība metodoloģijas obligātā 

attiecināšanā starp tiešo un atvasināto publisko 

pārvaldi neļaus realizēt vai apgrūtinās 

informatīvā ziņojuma projekta 9. lapā minēto 

principu "vienota valsts, nevis daudzu iestāžu 

kopums", kā arī traucēs Valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieku 

ikdienas darbu klientu apkalpošanā. 

ņemot vērā iepriekšējā punktā minēto, aicinām 

pārdomāt, vai nebūtu precizējams 

protokollēmuma projekta 2. punkts, nosakot 

pakalpojuma pārveides procesa īstenošanu 

visai publiskajai pārvaldei. 

IZ pielikumā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

MKN Nr. 399 2.2. apakšpunktā 

skaidrots valsts pārvaldes 

pakalpojuma turētāja termins – 

valsts pārvaldes iestāde vai cits 

tiesību subjekts, kura kompetencē 

ir nodrošināt pakalpojumu. 

Mērķa grupas 

Metodoloģijas mērķa grupas ir valsts 

pārvaldes institūciju un atvasinātās 

publiskās pārvaldes (pašvaldības) 

vadītāji, kuru kompetencē ir 

pakalpojumu nodrošināšana. 

4.  
aicinām skaidrot, vai, izstrādājot metodoloģiju 

par publisko pakalpojumu pārveidi un rosinot 

valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides 

procesu, ticis izvērtēts risks un rasts risinājums 

situācijai, kad pakalpojums tapis kāda Eiropas 

Savienības fonda (cita ārvalstu finanšu 

palīdzības instrumenta) finansēta projekta 

ietvaros ar noteiktiem iznākuma un rezultāta 

rādītājiem, kuru uzturēšana ir iestādes obligāts 

pienākums un kuri zināmā periodā nav 

maināmi, bet, dzīves situācijai strauji 

attīstoties, tie kavē vai neļauj veikt 

pakalpojuma pārveidi. 

Iebildums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļā 

3. tab. 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

Metodoloģijas aprobācijā netika 

iekļauts šāds pakalpojums. Tomēr 

Metodoloģija virza iestādes uz 

pašorganizējošu pieeju 

pakalpojumu pārveidei un attiecīgi 

pakalpojumu pārveides 

plānošanas procesā iestāde var 

iekļaut arī nosacījumu, par 

pakalpojuma izvērtēšanu pēc ES 

finansēta projekta rezultātu 

uzturēšanas perioda beigām. 

IZ pielikuma 4.4. apakšnodaļa 

4.4. Pakalpojuma pārveides projekta 

risku vadība 

3. Tab. 

Risks:  

Pakalpojums tapis kāda Eiropas 

Savienības fonda (cita ārvalstu 

finanšu palīdzības instrumenta) 

finansēta projekta ietvaros ar 

noteiktiem iznākuma un rezultāta 

rādītājiem, kuru uzturēšana ir 

iestādes obligāts pienākums un kuri 

zināmā periodā nav maināmi, bet, 

dzīves situācijai strauji attīstoties, tie 

kavē vai neļauj veikt pakalpojuma 

pārveidi. Noteikt, ka par 

pakalpojums pakļauts pārveides 
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procesam atbilstoši metodoloģijai pēc 

ES finansēta projekta rezultātu 

uzturēšanas perioda beigām. 

Rīcība:  

Noteikt, ka pakalpojums tiek 

pakļauts pārveides procesam 

atbilstoši metodoloģijai pēc ES 

finansēta projekta rezultātu 

uzturēšanas perioda beigām. 

6 IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļa 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Gadījumos, kad institūcija ir ieviesusi 

savas darbības pašizmaksas 

novērtēšanas risinājumus un tajā tiek 

lietota kāda no izmaksu attiecināšanas 

sistēmām (ABC izmaksu 

attiecināšana, standartizēta izmaksu 

attiecināšana vai citas (skat. 13. 

piel.)), institūcija pašnovērtējumā 

ietver katra pakalpojuma sniegšanas 

izmaksas – katra pakalpojuma 

sniegšanas izmaksas sareizinātas ar 

pakalpojumu skaitu analīzes periodā. 

aicinām novērt tehnisku neprecizitāti 

metodoloģijas 27. lapā, aizstājot tajā norādīto 

pielikuma numuru ar 14. pielikumu "Izmaksu 

uzskaites moduļu pielikuma numuru". 

Iebildums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļā 

 

IZ pielikuma 4.2. apakšnodaļa 

4.2. Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem 

[..] 

Gadījumos, kad institūcija ir ieviesusi 

savas darbības pašizmaksas 

novērtēšanas risinājumus un tajā tiek 

lietota kāda no izmaksu attiecināšanas 

sistēmām (ABC izmaksu attiecināšana 

(skat.14. piel.)), standartizēta izmaksu 

attiecināšana vai citas, institūcija 

pašnovērtējumā ietver katra 

pakalpojuma sniegšanas izmaksas – 

katra pakalpojuma sniegšanas izmaksas 

sareizinātas ar pakalpojumu skaitu 

analīzes periodā. 

 
6. Izglītības un zinātnes ministrija (31.10.2020.) 

1. 
IZ pielikuma 3.2.1. apakšnodaļa 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

Informatīvā ziņojuma 3.2.2. sadaļā „Ietekme uz 

finanšu līdzekļu pārdali” minēts, ka „lai 

nodrošinātu ES finansējuma apgūšanas 

lietderības paaugstināšanu, Padomei var tikt 

deleģētas tiesības apstiprināt vai neapstiprināt 

ES finansējumu institūcijas pieteiktiem 

projektiem, ievērojot institūcijas plānotos 

uzlabojumus pakalpojumu sniegšanas jomā un 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 
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veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

fakultatīvs orgāns ar definētām 

pilnvarām, regulāru darbības ciklu, un 

kur galvenās funkcijas būtu: 

[..]  

tās vēsturisko pieredzi rezultātu sasniegšanā, jo 

pastāv būtisks risks apropriēt lielas investīcijas 

institūcijām, kas vēsturiski ir pierādījušas, ka 

tām ir bijusi ierobežota spēja īstenot sekmīgus 

publiskos pakalpojumus vai projektus 

kopumā.” Lūdzam precizēt pakalpojumu 

uzraudzības padomes funkcijas, ņemot vērā, ka 

lēmumu par ES finansējuma piešķiršanu 

pieņem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ja 

projekta iesniegums atbilst projekta 

iesnieguma vērtēšanas kritērijiem. Piemēram, 

pakalpojumu uzraudzības padome var sniegt 

vērtējumu un rekomendācijas vai piedalīties 

lēmuma pieņemšanā par ES finansējuma 

piešķiršanu institūcijas projektam, ievērojot 

institūcijas plānotos uzlabojumus pakalpojumu 

sniegšanas jomā, ja to paredz projekta 

iesnieguma vērtēšanas kritēriji.  

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kas būtu 

starpinstitucionāls orgāns ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

[..] 

6. Sniegt vērtējumu un 

rekomendācijas vai piedalīties 

lēmuma pieņemšanā par ES 

finansējuma piešķiršanu institūcijas 

projektam, ievērojot institūcijas 

plānotos uzlabojumus pakalpojumu 

sniegšanas jomā, ja to paredz 

projekta iesnieguma vērtēšanas 

kritēriji. 

2. IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi kā koordinēt pakalpojumu 

pilnveidi. 

 

IZ 3.1. apakšnodaļa  

3.1. Pakalpojumu pārveides process 

un rezultātu novērtēšana 

[..] 

 

Institūcijas veic pakalpojumu pārveidi 

pašorganizējošā vidē – veidojot 

pārveides projektu vadības grupas, 

Vienlaikus ministrija aicina vērtēt iespēju 

papildināt informatīvo ziņojumu, norādot 

nepieciešamību analizēt iesaistīto pušu 

potenciālo ieguvumu un slogu samērību, 

sagatavojot jaunus un veicot grozījumus 

esošajos normatīvajos aktos, kā arī, lai 

nodrošinātu labāku publisko pakalpojumu 

pieejamību latviešu valodā iedzīvotāju grupām 

ar dažādiem latviešu valodas prasmes līmeņiem 

(ārzemniekiem, kas nesen iebraukuši Latvijā 

un vēl mācās latviešu valodu, nedzirdīgajiem, 

cilvēkiem ar uztveres traucējumiem u.c.), 

publisko pakalpojumu uzlabošanā un 

vienkāršošanā, informatīvajā ziņojumā 

paredzēt pasākumus informācijas pieejamībai 

vieglajā valodā, izstrādājot vieglās valodas 

vadlīnijas publisko pakalpojumu sniedzējiem. 

Iebildums ņemts vērā 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Vienlaikus skaidrojam, ka:  

1. IZ pielikuma 7. nodaļā 

“Pakalpojumu attīstība” ir 

paredzēts, ka, pārveidojot 

pakalpojumus, institūcijas salāgo 

normatīvās prasības un tiecas uz 

mazāku administratīvo slogu. 

Mazāks administratīvais slogs ir 

viens no Metodoloģijas 

pamatprincipiem. 

2. Metodiskais atbalsts 

pakalpojumu koordinācijā iekļauj 

pasākumus informācijas 

pieejamībai vieglajā valodā, 

izstrādājot vieglās valodas 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

IZ 3.1. apakšnodaļa  

3.1. Pakalpojumu pārveides process un 

rezultātu novērtēšana 

Institūcijas veic pakalpojumu pārveidi 

pašorganizējošā vidē – veidojot 

pārveides projektu vadības grupas, 

veicot pakalpojumu analīzi (tai skaitā, 
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veicot pakalpojumu analīzi, 

mērījumus un pārveidi atbilstoši 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijai. Pēc pakalpojuma 

pārveides procesa institūcijas mēra 

sasniegto rezultātu ar predefinētiem 

konkrētā pakalpojuma rādījumiem, 

kas ir gan obligātie rādītāji, [..] 

 

vadlīnijas publisko pakalpojumu 

sniedzējiem, lai nodrošinātu 

labāku publisko pakalpojumu 

pieejamību latviešu valodā 

iedzīvotāju grupām ar dažādiem 

latviešu valodas prasmes līmeņiem 

(ārzemniekiem, kas nesen 

iebraukuši Latvijā un vēl mācās 

latviešu valodu, nedzirdīgajiem, 

cilvēkiem ar uztveres 

traucējumiem u.c.): 

5.4.4. Komunikācija ar lietotāju 

Visbeidzot, pakalpojuma 

pārveides procesa rezultāti ir 

jākomunicē lietotājiem viegli 

uztveramā veidā, informāciju 

ievietojot institūcijas interneta 

vietnē un sniedzot atgriezenisko 

saiti lietotājiem par uzlabojumiem 

(īpaši būtiski ir informēt tos 

lietotājos, kas sniedza institūcijai 

atbalstu pārveides procesā, izteica 

viedokļus un vērtējumus u.c.), kā 

arī institūcijas aplikācijās, ja tādas 

ir. Informāciju var sagatavot viegli 

uztveramā formātā (piem., 

infografikas) vai zīmējumos, vai 

īsos video rullīšos. 

izvērtējot normatīvo bāzi, kas 

attiecas uz pakalpojumu), mērījumus 

un pārveidi atbilstoši Publisko 

pakalpojumu pārveides metodoloģijai. 

Pēc pakalpojuma pārveides procesa 

institūcijas mēra sasniegto rezultātu ar 

predefinētiem konkrētā pakalpojuma 

rādījumiem, kas ir gan obligātie rādītāji, 
[..] 

 
7. Valsts kanceleja (6.11.2019.) 

1. Protokollēmuma 2.punkts 

 2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem līdz 2023. gada 30. 

decembrim uzsākt valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārveides procesu 

Protokollēmuma 2.punktā aizstāt skaitli 2023 

ar skaitli 2020.  

Mūsu skatījumā šajā punktā minētais 

uzdevums neprasa tādu sagatavošanas 

aktivitāšu veikšanu, kuru īstenošanai būtu 

nepieciešami trīs gadi. Viens gads būtu 

samērīgs un objektīvs termiņš, kurā valsts 

pārvaldes pakalpojumu turētāji varētu 

Iebildums ņemts vērā 

Protokollēmuma 2.punktā 

Protokollēmuma 2.punkts 

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas nolūkos, 

visiem valsts pārvaldes pakalpojumu 

turētājiem, kuri plāno veikt vai ir 

uzsākuši  valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides procesu, veikt to saskaņā ar 
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saskaņā ar informatīvā ziņojuma 

pielikumā pievienoto metodiku vai 

līdzvērtīgu metodiku, atbilstoši 

informatīvā ziņojumā un tā pielikumā 

noteiktajiem pārveides principiem, 

vismaz vienam pakalpojumam 

katrā iestādē. 

iepazīties ar publisko pakalpojumu pārveides 

metodiku, piedalīties kādās apmācībās par šo 

tēmu, lai uzsāktu vismaz viena valsts pārvaldes 

pakalpojuma pārveides procesu.  

 

informatīvā ziņojuma pielikumā 

pievienoto metodiku vai līdzvērtīgu 

metodiku, atbilstoši informatīvā 

ziņojumā un tā pielikumā noteiktajiem 

pārveides principiem. 

2

. 

2. 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā. Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

[..] 

2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu. 

3. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

Inovācijas laboratorijā izmantojamās 

metodes nosaka, ka laboratorija 

nevarētu veikt pakalpojumu pārbaudi 

un apstiprināt jaunos pakalpojumus, 

līdz ar to šīs funkcijas būtu jāveic citai 

institūcijai (piem., VARAM). 

Laboratorijai tehnisko atbalstu 

1. Aicinām pārskatīt ziņojuma 13.lpp. 

piedāvātos risinājumu nr. 2, ņemot vērā 

pašreizējo valsts pārvaldes inovācijas 

laboratorijas (#GovLabLatvia) 

funkcionēšanas modeli: #GovLabLatvia ir 

2 secīgie projekti (2019. g. un 2020. g.), 

kurus izstrādāja un ieviešanu nodrošina 

Valsts kanceleja, bet finansējums nāk no 

Eiropas komisijas strukturālo reformu 

atbalsta programmas un ir paredzēts 

ekskluzīvi ekspertīzei, konsultatīvajam 

atbalstam. Valsts kanceleja ir pieprasījusi 

valsts budžeta finansējumu turpmākai (pēc 

2020.gada) #GovLabLatvia darbībai, taču 

līdz šim nav zināms, vai šis pieprasījums 

tiks atbalstīts. Pašlaik #GovLabLatvia 

projekta uzraudzību veic viens Valsts 

kancelejas eksperts, kuram tas ir galvenais, 

bet ne vienīgais uzdevums.  

Tāpat jāatzīmē, ka #GovLabLatvia ietvars 

ir daudz plašāks par pakalpojumu pārveidi 

ar koprades metodi, tā misija ir veicināt 

inovācijas ieviešanu valsts pārvaldē, 

izmantojot visdažādākās metodes.  

Līdz ar to uzskatām, ka jebkādu pastāvīgo 

pārvaldes uzdevumu (savlaicīgi identificēt 

neefektīvus vai nelietderīgus pakalpojumus 

vai pakalpojumu trūkumu, ierosināt 

pakalpojumu izbeigšanu vai apvienošanu, 

ja pierādījumi liecina par sniegtā 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

IZ ir norādīti iespējamie 

sadarbības modeļi, kur definētas 

funkcijas.  

Pašreiz tiek doti priekšlikumi, 

kādā veidā varētu notikt valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzraudzība un pilnveidošana. 

Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu 

padomi vai tml. veidojam un kas 

bū par to atbildīgs. 

 

Ņemot vērā iepriekšējos 

atzinumus papildināts 

protokollēmums ar 3. punktu: 

3. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

līdz 2020. gada 30. decembrim 

iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu 

pārresoru koordinācijas 

mehānisma izveidei. 

IZ 3.2.1. apakšnodaļu 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām nepieciešams 

mijiedarboties koordinētā veidā, 

analizējot iesaistīto pušu potenciālo 

ieguvumu un slogu samērību (esošā 

budžeta ietvaros). Ir iespējami vairāki 

veidi, kā veidot sadarbības modeli un 

koordinēt pakalpojumu pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 
kas būtu starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, un kur galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Ņemot vērā MKN Nr. 399  

24. punktu un MKN Nr. 402 
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nodrošinātu VARAM.  Tādēļ, 

rekomendējams ir izveidot 

Pakalpojumu uzraudzības padomi 

pakalpojuma neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu; sniegt atbalstu 

institūcijām pakalpojumu pārveides 

procesā) noteikšana #GovLabLatvia būtu 

papildus izvērtējama un iespējama tikai ar 

nosacījumu, ka #GovLabLatvia tiek 

institucionalizēta un tās nodrošināšanai 

tiek atvēlēts pietiekams budžeta 

finansējums.  

8. punktu, reizi gadā izvērtēt valsts 

pārvaldes pakalpojumu izpildes 

rezultātus. 

3. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

4. Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, lai 

panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

5. Pēc pakalpojumu turētāju 

iniciatīvas izskatīt un sniegt 

ieteikumus jaunveidojamiem 

pakalpojumiem atbilstoši pakalpojumu 

attīstības ietvaram. 

6. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu vai 

apvienošanu, ja pierādījumi liecina par 

sniegtā pakalpojuma neefektivitāti, 

nelietderību un administratīvo slogu. 

7. Sniegt vērtējumu un 

rekomendācijas vai piedalīties 

lēmuma pieņemšanā par ES 

finansējuma piešķiršanu institūcijas 

projektam, ievērojot institūcijas 

plānotos uzlabojumus pakalpojumu 

sniegšanas jomā, ja to paredz 

projekta iesnieguma vērtēšanas 

kritēriji. 

8. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem.  

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 
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koordināciju ievērojot pārresoru pieeju, 

kur sadarbības modeļa pārraugs un 

metodiskā atbalsta sniedzējs būtu 

VARAM. Līdztekus sadarbības 

modelim, ir jānosaka vienota 

pārraudzības institūcija pakalpojumu 

uzlabošanai valsts pārvaldē. 

2.risinājums. Pakalpojumu pilnveide 

notiek, izmantojot inovācijas 

laboratoriju (#GovLabLatvia), kuras 

galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu. 

3. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu vai 

apvienošanu, ja pierādījumi liecina par 

sniegtā pakalpojuma neefektivitāti, 

nelietderību un administratīvo slogu. 

4. Sniegt metodisko atbalstu 

pakalpojumu pārveidē. 

5. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā metodoloģija 

atbilst tiem pašiem pakalpojumu 

pārveides principiem.  

Ņemot vērā to, ka inovācijas 

laboratorijai nav atbilstošu pilnvaru, 

tā nevarētu veikt pakalpojumu 

pārbaudi un apstiprināt jaunos 

pakalpojumus, līdz ar to šīs funkcijas 

un sadarbības modeļa pārraudzība 

būtu jāveic VARAM.  
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Izvērtējot abus augstākminētos 

risinājumus, VARAM iesaka, esošā 

budžeta ietvaros, izveidot 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli (1.risinājums). 

 IZ pielikuma 3. nodaļa 

3. Pakalpojumu pārveides procesa 

kopskats 

 

Izvērtējot pielikumā esošo “Publisko 

pakalpojumu pārveides metodoloģiju”, 

izsakām šādus priekšlikumus tā saturam:  

1) Materiāla uztveramības un izsekojamības 

nolūkā aicinām metodikai pielikumā 

pievienot shēmu, kurā shematiski tiktu 

atspoguļota veicamo darbību secība, 

iesaistītie spēlētāji, izstrādājamie 

dokumenti un to mijiedarbība, jo šobrīd 

metodikā ir ļoti grūti orientēties. 

 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 3. nodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Detalizēta visa procesa uzbūve, 

soļu secība, iesaistīto pušu 

mijiedarbība un dokumenti tiks 

atainoti metodoloģijas vadlīnijās.  

IZ pielikuma 3. nodaļa 

3. Pakalpojumu pārveides procesa 

kopskats 

5. attēls Pārveides procesu attēlojums 

shematiski 
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2) Metodikas 5.1.5. sadaļā “Administratīvais 

slogs” pakalpojumu izmaksu aprēķināšana 

ir aprakstīta ļoti vispārēji, līdz ar to tā 

nedod vēlamo rezultātu, kā arī iegūtie dati 

nevar tikt izmantoti salīdzināšanai, kā tas ir 

minēts aprakstā. Būtu lietderīgi precīzāk 

formulēt aprēķinu, papildus atšifrējot tiešās 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 5.1.5. apakšnodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Piemēri ar reālām vērtībām un 

situācijām tiks sniegti vadlīnijās, 

IZ pielikuma 5.1.5. apakšnodaļa 

5.1.5. Administratīvais slogs 

Administratīvais slogs rodas, ja 

lietotājs, saņemot pakalpojumu, veic 

aktivitātes, kas nav tieši un 
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un netiešās izmaksas, kā arī vēlams būtu 

norādīt kādu piemēru ar reālām vērtībām. 

 

kas tiek izstrādātas papildus 

metodoloģijai.  

nepastarpināti attiecināmas uz 

pakalpojuma saņemšanu un kuras viņš 

nedarītu brīvprātīgi, bet pilda prasības, 

jo to nosaka normatīvais regulējums vai 

institūcija, kas sniedz pakalpojumu. 

Administratīvais slogs var rasties 

tikai pakalpojuma lietotājam, nevis 

iestādei. 

[..] 

 

Administratīvo slogu aprēķina 

sekojoši:  

C = (F x L)  x (N x B) 

Kurā:  

C – administratīvais slogs  

F – finanšu līdzekļu apjoms, kas 

nepieciešams, lai nodrošinātu 

paredzētā informācijas sniegšanas 

pienākuma izpildi (stundas samaksas 

likme, ieskaitot virsstundas, 

ārpakalpojumu sniedzējus) 

L – laika patēriņš, kas nepieciešams 

lietotājam, lai sagatavotu 

informāciju (stundās) 

N – subjektu (lietotāju) skaits, uz 

kuriem attiecas informācijas 

sniegšanas prasības 

B – cik bieži gada laikā vidēji 

pakalpojums tiek izmantots 

[..] 

Gala lietotāja tiešās izmaksas:  

izmaksas, kas tieši saistītas ar 

pakalpojuma saņemšanu – nodevas, 

maksa par pakalpojumu, laika 

patēriņš, izmaksas dokumentācijas 

sagatavošanai, izmaksas saistītajiem 

pakalpojumiem, kas bija obligāti 

nepieciešami šī pakalpojuma 
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saņemšanai (piemēram, izziņas citās 

iestādēs) u.c.  

Gala lietotāja netiešās izmaksas: 

izmaksas, kas netieši saistītas ar 

pakalpojuma saņemšanu – 

transporta izdevumi, pasta izdevumi, 

neapmaksātais darba laiks (ja ir 

nepieciešamība izmantot savu darba 

laiku pakalpojuma saņemšanai 

darba devēja un institūcijas darba 

laiku dēļ) u.c. 

Būtiski ir atzīmēt, ka pakalpojuma 

lietotāja kopējās izmaksas un 

administratīvais slogs ir dažādas 

vērtības, un tikai tās pakalpojuma 

lietotāja izmaksas, kas rodas pildot 

prasības, jo to nosaka normatīvais 

regulējums vai institūcija, kas sniedz 

pakalpojumu, uzskatāmas par 

administratīvo slogu. 

 IZ pielikuma 5.3.3. apakšnodaļa 

5.3.3. Prototipēšanas process 

Ir daudz rīku, ar kuru palīdzību veidot, 

testēt un pārbaudīt pakalpojumu 

prototipus. Pārveides projekta vadības 

grupas ietvaros tiek pieņemts lēmums, 

kurus no tiem izmantot. Vienu un to 

pašu prototipu var veidot un testēt ar 

katru no lietotāju grupām atsevišķi. 

Zemāk uzskaitītas dažas no 

prototipēšanas metodēm, taču 

Pārveides projekta vadības grupa var 

izmantot arī citas, kas ir atbilstošas 

konkrētajam pakalpojumam. 

 

3) Metodikas 5.3.3. sadaļā “Prototipēšanas 

process” ir minētas septiņas prototipu 

metodes, tomēr sniegtais apraksts nav 

pietiekams, lai izprastu metodes stiprās un 

vājās puses, finansiālo un laika ietilpību, kā 

arī iegūto rezultātu ticamību un 

pielietojamību. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 5.3.3. apakšnodaļā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Papildus metodoloģijai tiek 

izstrādātas vadlīnijas, kas 

aprakstīs konkrētas metodes, to 

stiprās un vājās puses, finansiālā 

un laika ietilpība, iesaiste, 

sagaidāmie rezultāti.  

IZ pielikuma 5.3.3. apakšnodaļa 

5.3.3. Prototipēšanas process 

Ir daudz rīku, ar kuru palīdzību veidot, 

testēt un pārbaudīt pakalpojumu 

prototipus. Pārveides projekta vadības 

grupas ietvaros tiek pieņemts lēmums, 

kurus no tiem izmantot. Vienu un to 

pašu prototipu var veidot un testēt ar 

katru no lietotāju grupām atsevišķi. 

Zemāk uzskaitītas dažas no 

prototipēšanas metodēm, taču 

Pārveides projekta vadības grupa var 

izmantot arī citas, kas ir atbilstošas 

konkrētajam pakalpojumam. Papildu 

metodes kā arī izsmeļošs 
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prototipēšanas metožu apraksts un 

papildu informācija par to stiprajām 

un vājajām puses, finansiālo un laika 

ietilpību, iesaisti, sagaidāmajiem 

rezultātiem atrodama Vadlīnijās. 

 IZ pielikuma 2. lpp.  

Metodoloģijas tvērums 

Metodoloģija nosaka pakalpojumu 

pārveides principus un metodes valsts 

pārvaldes pakalpojumiem, kā arī 

definē nosacījumus un ierobežojumus, 

kas ir jāievēro pakalpojumu pārveides 

procesā.  

Savukārt, uz metodoloģijas bāzes tiks 

izstrādātas vadlīnijas, kas sniedz 

detalizētu darbības nosacījumu 

izklāstu ar mērķi sasniegt vienotu un 

nepārprotamu metodoloģijas 

izmantošanu, pārveidojot esošos un 

veidojot jaunus pakalpojumus. 

Tādējādi vadlīnijās iekļauti dažādi 

pakalpojumu pārveides procesā 

izmantojamo dokumentu un veidlapu 

paraugi, zīmējumi un skaidrojumi 

Savukārt, praktiski un tehniska 

rakstura padomi, kā pielietot 

metodoloģiju un vadlīnijas, tiks 

ietverti rokasgrāmatā, kura satur piecu 

aprobācijā iesaistīto institūciju 

pieredzes apskatu gan video 

pamācību, gan instrukciju un plūsmas 

shēmu veidā, tā nodrošinot 

metodoloģijas precīzu piemērošanu. 

4) Lai arī metodikas sākumā ir minēti papildu 

materiāli, kas tiks izstrādāti šīs metodikas 

lietošanai, pašreizējā metodikas tekstā 

trūkst praktisku piemēru, kas to padara 

teorētisku un šobrīd praksē grūti 

pielietojamu. 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 2. lpp. 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Papildus metodoloģijai tiek 

izstrādātas vadlīnijas, kas 

detalizēti aprakstīs metodes, katru 

no rīkiem, saturēs veidnes un 

aizpildītus praktiskus piemērus. 

Metodoloģijā sniegti tie piemēri, 

kas nepieciešami lai radītu izpratni 

par veicamajām darbībām un to 

konceptuālo saturu. Papildus 

metodoloģijai un vadlīnijām būs 

pieejama arī rokasgrāmata, kas 

saturēs informāciju par rīku 

pielietošanu praksē.  

IZ pielikuma 2. lpp.  

Metodoloģijas tvērums 

Metodoloģija nosaka pakalpojumu 

pārveides principus un metodes valsts 

pārvaldes pakalpojumiem, kā arī definē 

nosacījumus un ierobežojumus, kas ir 

jāievēro pakalpojumu pārveides 

procesā.  

Uz metodoloģijas bāzes tiks izstrādātas 

vadlīnijas, kas sniedz detalizētu 

darbības nosacījumu izklāstu ar mērķi 

sasniegt vienotu un nepārprotamu 

metodoloģijas izmantošanu, 

pārveidojot esošos un veidojot jaunus 

pakalpojumus. Tādējādi vadlīnijās 

iekļauti dažādi pakalpojumu pārveides 

procesā izmantojamo metožu apraksti, 

dokumentu un veidlapu paraugi, 

zīmējumi un skaidrojumi, veicamo 

darbību plūsmas un shēmas.  

Savukārt, praktiski un tehniska rakstura 

padomi, kā pielietot metodoloģiju un 

vadlīnijas, tiks ietverti rokasgrāmatā, 

kura satur piecu aprobācijā iesaistīto 

institūciju pieredzes apskatu gan video 

pamācību, gan instrukcijas, tā 

nodrošinot metodoloģijas precīzu 

piemērošanu. 
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8. Iekšlietu ministrija (22.11.2019.) 

1. 
IZ 4. Nobeigums 

Jaunu tehnoloģiju un rīku izmantošana 

ir uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti 

privātajā sektorā. Līdzīgas tendences 

norisinās arī publiskajā sektorā. 

Uzlabojot pakalpojumu sniegšanas 

procesu publiskajā sektorā, tiek 

panākta lielāka iedzīvotāju 

apmierinātība, kas pozitīvi ietekmē 

institūciju un valsts pārvaldes 

reputāciju. Turklāt, publisko 

pakalpojumu digitalizācija ir uzsvērta 

arī Eiropas Komisijas dokumentos un 

ir kopēja ES dalībvalstu administrāciju 

modernizācijas tendence. Tādejādi, 

digitālie risinājumi pakalpojumu 

sniegšanā  samazinās gan 

administratīvo slogu, gan arī 

nodrošinās valsts pārvaldes iestāžu 

lietderīgu rīcību. 

 

Precizēt projekta 4. nodaļā “Nobeigums” 

norādīto informāciju, papildus norādot arī uz 

citām publisko pakalpojumu pārveides 

iespējām, kas nav saistītas ar jaunu tehnoloģiju 

un rīku izmantošanu. Pašreiz projekta 4. nodaļā 

faktiski tiek norādīts tikai uz jaunu tehnoloģiju 

un rīku, t.sk. pakalpojumu digitalizāciju, 

izmantošanu kā vienīgo publisko pakalpojumu 

pārveides iespēju. Vienlaikus projekta 

pielikuma 1. un 2. nodaļā tiek minēts, ka 

pakalpojuma pārveide var būt arī vairāku 

pakalpojumu apvienošana vai pat izbeigšana. 

Tādējādi atsevišķu pakalpojumu pārveide var 

arī nebūt saistīta ar jaunu tehnoloģiju vai rīku 

izmantošanu. Turklāt arī jau digitalizētu 

pakalpojumu pārveidošanā var netikt 

izmantotas jaunas tehnoloģijas un rīki, bet gan, 

piemēram, tikai informācijas apjoma 

samazināšana, padarot pakalpojumu ātrāku. 

Vēršam uzmanību arī uz to, ka atsevišķi 

pakalpojumi var nebūt digitalizējami un ir 

nodrošināmi tikai klātienē, piemēram personu 

apliecinošu dokumentu izsniegšana u.c.    

 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ 4. Nobeigums 

 

IZ 4. Nobeigums 

Jaunu tehnoloģiju un rīku izmantošana 

kā arī uz lietotāju orientēta 

pakalpojumu pārveide ir uzlabojusi 

pakalpojumu kvalitāti privātajā sektorā. 

Līdzīgas tendences norisinās arī valsts 

sektorā. Uzlabojot pakalpojumu 

sniegšanas procesus valsts sektorā, tiek 

panākta lielāka iedzīvotāju 

apmierinātība, kas pozitīvi ietekmē 

institūciju un valsts pārvaldes 

reputāciju. Turklāt, publisko 

pakalpojumu digitalizācija ir uzsvērta 

arī Eiropas Komisijas dokumentos un ir 

kopēja ES dalībvalstu administrāciju 

modernizācijas tendence. Tādejādi, gan 

uz lietotāju orientēta pieeja 

pakalpojumu pārveidē, gan digitālie 

risinājumi pakalpojumu sniegšanā 

samazinās gan administratīvo slogu, 

gan arī nodrošinās valsts pārvaldes 

iestāžu lietderīgu rīcību. 

 IZ pielikuma  

Ievads 

 

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” 

definē mērķi – līdz 2020. gadam 

sasniegt tādu rezultātu, kur 51,4% 

iedzīvotāju atzīst, ka pakalpojumi tiek 

uzlaboti un vienkāršoti7 (skat. 2. att.). 

Svītrot projekta pielikuma ievadā (2. rindkopa) 

informāciju par “Valsts pārvaldes reformu 

plānā 2020” definēto mērķi un 1. attēlu 

“Iedzīvotāju īpatsvars, kas atzīst, ka tiek 

uzlaboti un vienkāršoti pakalpojumi7”, jo tas 

dublē jau projekta 1. nodaļā “Situācijas 

raksturojums” sniegto informāciju.  

 

 IZ pielikuma  

Ievads 

Ņemot vērā to, ka valsts pārvaldes 

reformu plāns 2020” definē mērķi – līdz 

2020. gadam sasniegt tādu rezultātu, 

kur 51,4% iedzīvotāju atzīst, ka 

pakalpojumi tiek uzlaboti un 

vienkāršoti, savukārt, 2017. un 2018. 

 
7  Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. 18.lpp. 
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2017. un 2018. gadu iedzīvotāju 

aptaujas rezultāti8 liecina, ka rezultāts 

pasliktinās. Lai sasniegto plānoto 

rādītāju, ir nepieciešama aktīva rīcība 

un pakalpojumu pārveides 

metodoloģija var būt viens no rīkiem 

stratēģijas sasniegšanai.  

 

2. att. Iedzīvotāju īpatsvars, kas atzīst, 

ka tiek uzlaboti un vienkāršoti 

pakalpojumi7 

Avots: SKDS. Valsts pārvaldes klientu 

apmierinātības pētījums 2018. 

 

gadu iedzīvotāju aptaujas rezultāti  

liecina, ka rezultāts pasliktinās, lai 

sasniegto plānoto rādītāju, ir 

nepieciešama aktīva rīcība un 

pakalpojumu pārveides metodoloģija 

var būt viens no rīkiem stratēģijas 

sasniegšanai. 

Attēls dzēsts. 

 

 9. Tieslietu ministrija (13.12.2019.) 

1. IZ pielikuma 5.1.3. apakšnodaļa 

5.1.3. Lietotāju profilēšana   

Šajā stadijā jāveic lietotāju izpēte un 

tam sekojoša lietotāju profilēšana. 

Lietotāju sākotnējai izpētei 

izmantojamas tādas metodes kā 

novērošana, intervijas ar institūcijas 

darbiniekiem, kas strādā tiešā saskarē 

ar klientiem, datu analīze u.c. Būtiski 

ir tas, ka lietotāju profilēšana nav tas 

1. Tieslietu ministrijas atzinumā par 

sākotnējo projektu izteikts priekšlikums: 

"Projekta pielikuma "Publisko pakalpojumu 

pārveides metodoloģija" 5.1.3. apakšnodaļā 

raksturota lietotāju profilēšana. Vēršam 

uzmanību, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

(turpmāk – Datu regula) 60. apsvērumam 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 5.1.3. apakšnodaļā 

IZ pielikuma 4. Pielikums. 

Sagataves “Lietotāja profils” 

aizpildīts piemērs 

 

IZ pielikuma 5.1.3. apakšnodaļā 

5.1.3. Lietotāju profilēšana   

Šajā stadijā jāveic lietotāju izpēte un 

tam sekojoša lietotāju profilēšana. 

Lietotāju sākotnējai izpētei 

izmantojamas tādas metodes kā 

novērošana, intervijas ar institūcijas 

darbiniekiem, kas strādā tiešā saskarē ar 

klientiem, datu analīze u.c. Būtiski ir 

tas, ka lietotāju profilēšana nav tas pats, 

 
8 SKDS. Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums. Rīga, 2018. 

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Zinojums_klientu%20apmierinatibas%20petijums%202018.pdf 
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pats, kas institūcijas klientu 

segmentēšana pēc dažādiem 

kritērijiem, bet ir segmentācijas 

turpinājums vieglāk izprotamā veidā. 

Lietotāju profili tiek veidoti, ņemot 

vērā lietotāju uzvedību, veidu, kā viņi 

piesaka un saņem pakalpojumu, viņu 

mērķus (kas var būt atšķirīgi), 

prasmes un citus faktorus. 

IZ pielikuma 4. Pielikums. Sagataves 

“Lietotāja profils” aizpildīts piemērs 

 

godprātīgas un pārredzamas apstrādes 

principi prasa to, ka datu subjekts ir informēts 

par apstrādes darbības esamību un tās 

nolūkiem. Pārzinim būtu jāsniedz datu 

subjektam jebkāda papildu informāciju, kas 

vajadzīga, lai nodrošinātu godprātīgu un 

pārredzamu apstrādi, ņemot vērā konkrētos 

apstākļus un kontekstu, kādā personas dati tiek 

apstrādāti. Turklāt datu subjektam vajadzētu 

būt informētam par profilēšanu un šādas 

profilēšanas sekām. Ja personas datus vāc no 

datu subjekta, datu subjekts būtu jāinformē arī 

par to, vai viņam ir pienākums sniegt personas 

datus un kādas būs sekas, ja viņš šādus datus 

nesniegs. Minēto informāciju var sniegt 

apvienojumā ar standartizētām ikonām, lai 

viegli uztveramā, saprotamā un skaidri 

salasāmā veidā sniegtu jēgpilnu pārskatu par 

paredzēto apstrādi. Ja ikonas attēlo 

elektroniski, tām vajadzētu būt mašīnlasāmām. 

Ievērojot minēto, projekta pielikumā jāparedz 

institūcijas klientu informēšana par veikto 

profilēšanu atbilstoši Datu regulas prasībām." 

Izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

12. punktā ir noradīts, ka Tieslietu ministrijas 

2019. gada 24. oktobra atzinuma Nr. 1-

9.1/1124 5. priekšlikums ir ņemts vērā, tomēr 

izziņā ietvertais skaidrojums un veiktais 

precizējums projekta pielikuma "Publisko 

pakalpojumu pārveides metodoloģija" 

5.1.3. apakšnodaļā nesniedz atbildi uz Tieslietu 

ministrijas atzinumā norādītājiem 

problēmjautājumiem. Valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārveides metodoloģijas 

4. pielikumā "Sagataves "Lietotāja profils" 

aizpildīts piemērs" ir nepārprotami norādīts, ka 

par lietotāju cita starpā norāda viņa vārdu, 

aptuveno vecumu un fotoattēlu. Atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 

kas institūcijas klientu segmentēšana 

pēc dažādiem kritērijiem, bet ir 

segmentācijas turpinājums vieglāk 

izprotamā veidā. Lietotāju profili tiek 

veidoti, ņemot vērā lietotāju uzvedību, 

veidu, kā viņi piesaka un saņem 

pakalpojumu, viņu mērķus (kas var būt 

atšķirīgi), prasmes un citus faktorus. 

Lietotāja profila saturs ir pilnībā 

izdomāts, tam nedrīkst izmantot 

reālu klientu datus - vārdus, 

fotoattēlus u.tml. Lietotāja profilam 

vārdu izdomā Pārveides projekta 

vadības grupa, izvēloties tādu vārdu, 

kurš nevienam no darba grupas 

neraisa asociāciju ar konkrētu, reālu 

personu, bet gan veicina vienotu 

Pārveides projekta vadības grupas 

dalībnieku vienotu izpratni 

turpmākajā darbā. Lai nodrošinātu 

vienotu izpratni par šo lietotāju 

grupu kā arī veicinātu iejušanos 

lietotāja ādā, empātiju u.c., metode 

paredz, ka šī lietotāju grupa tiek 

izteikta izdomātā lietotāja profilā, 

kas apraksta tās galvenos vidējos 

raksturlielumus.  

Piemēram, lietotāju grupa, kas tiek 

identificēta un definēta, varētu būt 

jaunie vecāki, kuri piesakās kādam 

no pakalpojumiem. Pārveides 

projekta darba grupa var izlemt to 

apzīmēt kā sievieti vārdā Anita 

vecumā ap 25 gadiem un nodefinēt 

citas visbiežāk sastopamās iezīmes 

šajā lietotāju grupā ar šādu izdomātu 

varoni, kaut gan konkrētajā lietotāju 

grupā ietilpst arī vīrieši - jaunie tēvi, 
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27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 

4. panta 1. punktam "personas dati" ir jebkura 

informācija, kas attiecas uz identificētu vai 

identificējamu fizisku personu. Ievērojot 

minēto, uz fiziskas personas profilēšanu 

atbilstoši iepriekšminētajam pielikumam ir 

attiecināmas Datu regulas prasības. Vienlaikus 

vēršam uzmanību, ka izziņas sadaļā 

"Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par 

saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu" ir 

norādīta neprecīza informācija, proti, ka 

"netiek ievākta vai uzglabāta informācija par 

datu subjektiem". Kā jau skaidrots iepriekš, ja 

datu subjekts ir identificējams, tad Datu regula 

aizsargā datu subjekta tiesības uz personas datu 

aizsardzību. Ņemot vērā minēto, lūdzam 

precizēt projekta pielikumu un izziņu atbilstoši 

Tieslietu ministrijas 2019. gada 24. oktobra 

atzinuma 5. punktam. 

citu vecuma grupu jaunās māmiņas 

u.c. 

 Institūcijai jāparedz klientu 

informēšana par veikto profilēšanu 

atbilstoši Datu regulas prasībām, ja 

tiek izmantoti konkrētas personas 

dati. 

 

IZ pielikuma 4. Pielikums. Sagataves 

“Lietotāja profils” aizpildīts piemērs 

 Piezīme: Lietotāja profila saturs 

ir pilnībā izdomāts, tam nedrīkst 

izmantot reālu klientu datus - vārdus, 

fotoattēlus u.tml. 

2. IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 

kas būtu starpinstitucionāls orgāns ar 

 

2. Projekta 3.2.1. apakšnodaļā 

piedāvāts izveidot "Pakalpojumu pārveides 

sadarbības modeli (piem., uzraudzības padomi, 

sadarbības platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie pakalpojumu 

pārveides, pēc nepieciešamības, varētu iesaistīt 

un, kas būtu starpinstitucionāls orgāns ar 

definētām pilnvarām, regulāru darbības ciklu 

[..]." VARAM iesaka esošā budžeta ietvaros 

izveidot Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli. 

Izziņā skaidrots, ka "pašreiz tiek 

sniegti priekšlikumi, kādā veidā varētu notikt 

valsts pārvaldes pakalpojumu uzraudzība un 

Iebildums ņemts vērā 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Ņemot vērā iepriekšējos 

atzinumus papildināts 

protokollēmums ar 3. punktu: 

3. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

līdz 2020. gada 30. decembrim 

iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu 

pārresoru koordinācijas 

mehānisma izveidei. 

IZ 3.2.1. apakšnodaļa 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir 

nepieciešams izveidot tādu 

pakalpojumu pārveides procesos 

iesaistīto institūciju mijiedarbības 

modeli, kas būtu efektīvs un nerādītu 

nesamērīgu administratīvo slogu.  

 

Viens no nākotnes iespējamajiem 

formātiem, izvērtējot iestāžu kapacitāti, 

ir izveidots pakalpojumu pārresoru 
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definētām pilnvarām, regulāru 

darbības ciklu, un kur galvenās 

funkcijas būtu: 

 

pilnveidošana. Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu padomi vai tml. 

veidojam. Jebkurš no piedāvātajiem diviem 

risinājumiem ir tāds, par kuru ir nepieciešams 

diskutēt un vienoties institūciju starpā, rodot 

risinājumu, kas rada vismazākā administratīvo 

slogu." 

Tomēr, ja VARAM iesaka izveidot 

noteiktu modeli, tad pietiekami precīzi 

jānorāda iespējamais veids vai veidi, kā šis 

modelis īstenojams. "Starpinstitucionāls 

orgāns ar definētām pilnvarām" administratīvo 

tiesību (pārvaldes organizācijas tiesību) 

aspektā ir neprecīzs un neskaidrs.  

Publiskas personas struktūrā "orgāns" 

ir institūcija, kura ir tiesīga tieši paust gribu 

attiecīgās publiskās personas vārdā un izlemt 

pašus svarīgākos publiskās personas darbības 

jautājumus (Briede J., Danovskis E., 

Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2016, 46. lpp.). Projektā 

minētajā gadījumā tāda orgāna izveide 

visticamāk nav plānota. 

Šajā gadījumā varētu būt jautājums, 

piemēram, par atsevišķas iestādes vai citas 

organizatoriskas vienības izveidi. 

Valsts pārvaldē var pastāvēt 

organizatoriskas vienības, kuru darbība ir 

pieskaitāma tai publiskajai personai, kura tās ir 

izveidojusi. Parasti tās ir dažādas komisijas, 

darba grupas vai konsultatīvās padomes. Dažas 

šādas organizatoriskas vienības ir noteiktas 

likumā, citas iestāde var veidot pēc saviem 

ieskatiem. Šīs organizatoriskās vienības nav 

iestādes, jo tām nav sava pastāvīga personāla. 

Parasti tās tiek veidotas, lai veicinātu 

sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē, paveiktu 

kādu konkrētu uzdevumu vai koordinētu valsts 

pārvaldes darbību (Briede J., Danovskis E., 

koordinācijas mehānisms, piemēram, 

uzraudzības padome, sadarbības 

platforma, metodiskais centrs utml., 

kuru institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis ir iespējams kā iestāde, 

iestādes struktūrvienība vai cita 

starpinstitucionāla organizatoriska 

vienība ar definētām pilnvarām, 

regulāru darbības ciklu, un kur galvenās 

funkcijas būtu: 

[..] 

Līdz ar to, tiek paredzēts, ka 

2020.gada laikā VARAM sadarbībā 

ar visām iesaistītajām pusēm 

izstrādās un līdz 2020. gada 30. 

decembrim iesniegs Ministru 

kabinetā priekšlikumus 

pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas mehānisma izveidei. 
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Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2016, 52. lpp.). 

Ievērojot minēto, lūdzam 

terminoloģiski precizēt projektu, kā arī norādīt, 

vai Pakalpojumu pārveides sadarbības modelis 

paredzēts kā iestāde, iestādes struktūrvienība 

vai cita starpinstitucionāla organizatoriska 

vienība, vai arī pieļaujami visi šie varianti un 

nepieciešams izvēlēties, kuru no tiem īstenot. 

 

3. IZ pielikuma sadaļa “Termini” 
 

3. Šobrīd projektā un tā pielikumā vienlaikus 

tiek lietoti termini "publiskie pakalpojumi" un 

"valsts pārvaldes pakalpojumi". Vienus un tos 

pašus jēdzienus nepieciešams apzīmēt ar vienu 

terminu. Turklāt šiem terminiem varētu būt arī 

atšķirīgas nozīmes (līdzīgi kā "publisks 

uzdevums" un "valsts pārvaldes uzdevums"). 

Lūdzam nodrošināt terminoloģisko 

konsekvenci vai arī skaidrot terminu atšķirības. 

 

Iebildums ņemts vērā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

 

Valsts pārvaldes pakalpojums 

definīcija ir skatāma 2017. gada 

4. jūlija MK noteikumu Nr. 399 

kontekstā. Turpretī Eiropas 

Komisija utml. ES institūcijas lieto 

terminu “Publiskais 

pakalpojums”, kā arī, saskaņā ar 

2017. gada 28. novembra MKN 

Nr. 694, tiek lietots termins 

“Publiskais pakalpojums” 

(projekta kontekstā). 

IZ pielikuma sadaļa “Termini” 

Tabula papildināta ar terminu: 

Publiskais pakalpojums -  Ārvalstu 

un ES kontekstā - iekļauj dažādu 

veidu pakalpojumus, kurus sniedz 

valsts pārvalde un citas publiskā 

sektora organizācijas. 

 
10. Valsts kanceleja (13.12.2019.) 

 IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis  

[..] 

6. Latvijas valsts pārvaldes inovācijas 

laboratorijas (#GovLabLatvia) kā 

starpinstitūciju platformas un 

inovāciju darba grupas, kuras 

izmantojot dizaina domāšanu un 

1) Izteikt informatīvā ziņojuma 3.1. nodaļas 

“Iesaistītās institūcijas un to sadarbības 

modelis” 6.punktu (13.lpp) šādā redakcijā: 

“#GovLabLatvia - Valsts kancelejas 

īstenotā iniciatīva (pašlaik nav 

institucionalizēta, tiek īstenota projektu 

veidā), kuras ietvaros izveidota publiskā 

sektora inovācijas laboratorija kā 

metodoloģisks atbalsta instruments citām 

valsts pārvaldes iestādēm, lai veicinātu 

inovāciju, palīdzot meklēt risinājumus 

sarežģītām problēmām, izmantojot 

Iebildums ņemts vērā 

 

IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

[..] 

6. #GovLabLatvia - Valsts kancelejas 

īstenotā iniciatīva (pašlaik nav 

institucionalizēta, tiek īstenota 

projektu veidā), kuras ietvaros 

izveidota publiskā sektora inovācijas 

laboratorija kā metodoloģisks 

https://likumi.lv/doc.php?id=292258
http://www.mk.gov.lv/lv/content/govlablatvia-latvijas-valsts-parvaldes-inovacijas-laboratorija
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iteratīvo pieeju, rada prototipus 

inovatīviem pakalpojumiem. 

inovatīvas metodes (dizaina domāšana, 

iteratīva pieeja, prototipēšana). 

 

atbalsta instruments citām valsts 

pārvaldes iestādēm, lai veicinātu 

inovāciju, palīdzot meklēt 

risinājumus sarežģītām problēmām, 

izmantojot inovatīvas metodes 

(dizaina domāšana, iteratīva pieeja, 

prototipēšana). 

 IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

 

2) Papildināt informatīvā ziņojuma 3.1. 

nodaļu “Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis” ar jaunu institūciju: 

“Valsts administrācijas skola, kas īsteno 

valsts pārvaldē strādājošo apmācības uz 

klientu orientētās valsts pārvaldes 

attīstībai, t.i. dizaina domāšanā, LEAN u.c. 

inovatīvajās metodēs”.  

 

Iebildums ņemts vērā 

 

IZ 3.2. apakšnodaļa 

3.2. Iesaistītās institūcijas un to 

sadarbības modelis 

8. Valsts administrācijas skola, kas 

īsteno valsts pārvaldē strādājošo 

apmācības uz klientu orientētās valsts 

pārvaldes attīstībai, t.i. dizaina 

domāšanā, LEAN u.c. inovatīvajās 

metodēs 

 IZ 3.2.1. apakšnodaļu 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams mijiedarboties 

koordinētā veidā, analizējot iesaistīto 

pušu potenciālo ieguvumu un slogu 

samērību (esošā budžeta ietvaros). Ir 

iespējami vairāki veidi, kā veidot 

sadarbības modeli un koordinēt 

pakalpojumu pilnveidi. 

1.risinājums. Viens no iespējamajiem 

formātiem ir, izvērtējot iestāžu 

kapacitāti, izveidot Pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli (piem., 

uzraudzības padomi, sadarbības 

platformu, metodisko centru), kuru 

institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt un, 

3) Izteikt informatīvā ziņojuma 3.2.1. 

apakšnodaļas “Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija” (13.-14. lpp) šādā redakcijā: 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir nepieciešams 

izveidot tādu pakalpojumu pārveides 

procesos iesaistīto institūciju mijiedarbības 

modeli, kas būtu efektīva un nerādītu 

nesamērīgu administratīvo slogu. Nākotnes 

pakalpojumu pārresoru koordinācijas 

mehānisma, kas būtu starpinstitucionāls orgāns 

ar definētām pilnvarām, regulāru darbības 

ciklu, galvenās funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Ņemot vērā MKN Nr. 399 

24.punktu un MKN Nr. 402 

8.punktu, reizi gadā izvērtēt valsts 

Iebildums ņemts vērā 

 

IZ 3.2.1. apakšnodaļu 

3.2.1. Pakalpojumu uzraudzības 

koordinācija 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir 

nepieciešams izveidot tādu 

pakalpojumu pārveides procesos 

iesaistīto institūciju mijiedarbības 

modeli, kas būtu efektīvs un nerādītu 

nesamērīgu administratīvo slogu.  

 

Viens no nākotnes iespējamajiem 

formātiem, izvērtējot iestāžu kapacitāti, 

ir izveidots pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas mehānisms, piemēram, 

uzraudzības padome, sadarbības 

platforma, metodiskais centrs utml., 

kuru institūcijas uzsākot darbu pie 

pakalpojumu pārveides, pēc 

nepieciešamības,  varētu iesaistīt. 
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kas būtu starpinstitucionāls orgāns  ar 

definētām pilnvarām, regulāru 

darbības ciklu, un kur galvenās 

funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Ņemot vērā MKN Nr. 399  

24. punktu un MKN Nr. 402 

8. punktu, reizi gadā izvērtēt valsts 

pārvaldes pakalpojumu izpildes 

rezultātus. 

3. Savlaicīgi identificēt neefektīvus 

vai nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

4. Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, 

lai panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

5. Pēc pakalpojumu turētāju 

iniciatīvas izskatīt un sniegt 

ieteikumus jaunveidojamiem 

pakalpojumiem atbilstoši 

pakalpojumu attīstības ietvaram. 

6. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi liecina 

par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

7. Sniegt vērtējumu un 

rekomendācijas vai piedalīties 

lēmuma pieņemšanā par ES 

finansējuma piešķiršanu institūcijas 

projektam, ievērojot institūcijas 

plānotos uzlabojumus pakalpojumu 

sniegšanas jomā, ja to paredz projekta 

iesnieguma vērtēšanas kritēriji. 

pārvaldes pakalpojumu rādītāju 

izpildes rezultātus. 

3. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

4. Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, 

lai panāktu pakalpojumu 

unifikāciju. 

5. Pēc pakalpojumu turētāju iniciatīvas 

izskatīt un sniegt ieteikumus 

jaunveidojamiem pakalpojumiem 

atbilstoši pakalpojumu attīstības 

ietvaram. 

6. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu 

vai apvienošanu, ja pierādījumi 

liecina par sniegtā pakalpojuma 

neefektivitāti, nelietderību un 

administratīvo slogu. 

7. Sniegt vērtējumu un rekomendācijas 

par ES finansējuma piešķiršanu 

institūciju projektiem, kas vērsti uz 

uzlabojumiem pakalpojumu 

sniegšanas jomā. 

8. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem.  

9. Sadarboties ar LPS un citām 

institūcijām.  

10. Sniegt metodisko atbalstu 

pakalpojumu pārveidē. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības modelis 

būtu vērsts uz pakalpojumu koordināciju, 

ievērojot pārresoru pieeju, kur sadarbības 

modeļa pārraugs un metodiskā atbalsta 

sniedzējs būtu VARAM.  

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis ir iespējams kā iestāde, 

iestādes struktūrvienība vai cita 

starpinstitucionāla organizatoriska 

vienība ar definētām pilnvarām, 

regulāru darbības ciklu, un kur galvenās 

funkcijas būtu: 

1. Sniegt atbalstu institūcijām 

pakalpojumu pārveides procesā.  

2. Ņemot vērā MKN Nr. 399 24.punktu 

un MKN Nr. 402 8.punktu, reizi gadā 

izvērtēt valsts pārvaldes pakalpojumu 

rādītāju izpildes rezultātus. 

3. Savlaicīgi identificēt neefektīvus vai 

nelietderīgus pakalpojumus vai 

pakalpojumu trūkumu.  

4. Veikt pakalpojumu pārbaudi, 

izmantojot metodisko instrumentus, lai 

panāktu pakalpojumu unifikāciju. 

5. Pēc pakalpojumu turētāju iniciatīvas 

izskatīt un sniegt ieteikumus 

jaunveidojamiem pakalpojumiem 

atbilstoši pakalpojumu attīstības 

ietvaram. 

6. Ierosināt pakalpojumu izbeigšanu vai 

apvienošanu, ja pierādījumi liecina par 

sniegtā pakalpojuma neefektivitāti, 

nelietderību un administratīvo slogu. 

7. Sniegt vērtējumu un rekomendācijas 

par ES finansējuma piešķiršanu 

institūciju projektiem, kas vērsti uz 

uzlabojumiem pakalpojumu sniegšanas 

jomā. 

8. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā metodoloģija 

atbilst tiem pašiem pakalpojumu 

pārveides principiem.  
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8. Izvērtēt institūciju iniciatīvas 

pielietot līdzvērtīgu metodoloģiju 

pakalpojumu pārveidē un sniegt 

vērtējumu, vai alternatīvā 

metodoloģija atbilst tiem pašiem 

pakalpojumu pārveides principiem. 

9. Sadarboties ar LPS un citām 

institūcijām. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 

koordināciju ievērojot pārresoru 

pieeju, kur sadarbības modeļa 

pārraugs un metodiskā atbalsta 

sniedzējs būtu VARAM. Līdztekus 

sadarbības modelim, ir jānosaka 

vienota pārraudzības institūcija 

pakalpojumu uzlabošanai valsts 

pārvaldē. 

Ņemot vērā iniciatīvas mērogu un īstenojamo 

darbību apjomu, kas ietver sevī esošo 

pakalpojumu analīzi un pārbaudi, jaunu 

pakalpojumu izvērtēšanu un prototipēšanu, 

metodisko atbalstu, apmācības, ES projektu 

iniciatīvu izvērtēšanu, sadarbību un 

koordināciju ar vietējām pašvaldībām un citām 

institūcijām, tā nevar tikt nodrošināta esošā 

budžeta ietvaros, bez funkcionālām vai 

institucionālām pārmaiņām. Tāpēc, izstrādājot 

pakalpojumu pārveides sadarbības modeli kā 

svarīgs aspekts būtu jāparedz iespējami 

efektīva esošās valsts pārvaldes inovācijas un 

lietotājorientētās valsts pārvaldes eko-sistēmas 

institūciju funkcionālā un  institucionālā 

attīstība, sasaiste, kā arī nosacījumu 

sagatavošana, kas ļautu iniciatīvas tālākai 

attīstībai piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 

Līdz ar to, tiek paredzēts, ka 2020.gada laikā 

VARAM sadarbībā ar visām iesaistītajām 

pusēm izstrādās un līdz 2020. gada 30. 

decembrim iesniegs Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas mehānisma izveidei. 

 

9. Sadarboties ar LPS un citām 

institūcijām.  

10. Sniegt metodisko atbalstu 

pakalpojumu pārveidē. 

Pakalpojumu pārveides sadarbības 

modelis būtu vērsts uz pakalpojumu 

koordināciju, ievērojot pārresoru pieeju, 

kur sadarbības modeļa pārraugs un 

metodiskā atbalsta sniedzējs būtu 

VARAM.  

Ņemot vērā iniciatīvas mērogu un 

īstenojamo darbību apjomu, kas 

ietver sevī esošo pakalpojumu analīzi 

un pārbaudi, jaunu pakalpojumu 

izvērtēšanu un prototipēšanu, 

metodisko atbalstu, apmācības, ES 

projektu iniciatīvu izvērtēšanu, 

sadarbību un koordināciju ar 

vietējām pašvaldībām un citām 

institūcijām, to ir grūti nodrošināt 

esošā budžeta ietvaros, bez 

funkcionālām vai institucionālām 

pārmaiņām. Tāpēc, izstrādājot 

pakalpojumu pārveides sadarbības 

modeli kā svarīgs aspekts būtu 

jāparedz iespējami efektīva esošās 

valsts pārvaldes inovācijas un 

lietotājorientētās valsts pārvaldes 

eko-sistēmas institūciju funkcionālā 

un  institucionālā attīstība, sasaiste, 

kā arī nosacījumu sagatavošana, kas 

ļautu iniciatīvas tālākai attīstībai 

piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 

Līdz ar to, tiek paredzēts, ka 

2020.gada laikā VARAM sadarbībā 

ar visām iesaistītajām pusēm 

izstrādās un līdz 2020. gada 30. 

decembrim iesniegs Ministru 

kabinetā priekšlikumus 
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pakalpojumu pārresoru 

koordinācijas mehānisma izveidei. 

 

 
11. Ārlietu ministrija (28.10.2019.) 

 
IZ pielikums 

5.2.4. Sadarbspēja, digitalizācija 

un koplietošanas resursu izmantošana 

[..] 

2. Veicot sadarbspējas tiesisko 

pārbaudi, lai izsvērtu IKT risinājumu 

(tai skaitā – koplietošanas) 

izmantošanu  jau normatīvo aktu 

izstrādes vai grozījumu veikšanas 

gaitā, lai nodrošinātu valsts pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu digitālos 

kanālos. 

1. Ciktāl informatīvais ziņojums skar 

Ārlietu ministrijas sniegtos pakalpojumus 

ārējās tirdzniecības un investīciju jomā, 

minētie pakalpojumi jau šobrīd iespēju robežās 

ir digitalizēti. Ņemot vērā, ka šo pakalpojumu 

nodrošināšana paredz ciešu sasaisti ar Eiropas 

Komisijas izstrādātu un uzturētu sistēmu, to 

efektivizācijai un pārveidei ārpus Eiropas 

Komisijas noteiktajām prasībām pastāv zināmi 

ierobežojumi. Šobrīd Ārlietu ministrijas 

Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles 

nodaļa sadarbībā ar Eiropas Komisiju veido 

stratēģiskās nozīmes preču e-licencēšanas 

sistēmu, kas būs vienots pakalpojums visās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpat 

jāatzīmē, ka ne visi valsts pārvaldes 

pakalpojumi var tikt digitalizēti, piemēram, 

prasība iesniegt oriģinālu gala lietotāja 

apliecinājumu papīra formā stratēģiskas 

nozīmes preču licences saņemšanai. 

 

Iebildums ņemts vērā 

Skaidrojam, ka: 

piekrītam, ka ne visi pakalpojumi 

var tikt digitalizēti. Pakalpojumu 

pārveidē jāņem vērā arī citi 

pārveides principi, kas aprakstīti 

IZ pielikumā 2. punktā “Pārveides 

principi”, piemēram,  

rīcībpolitikas, izmaiņu, 

proaktivitātes, koncentrēšanās uz 

lietotāju, “Informē vienreiz”, 

“konsultē vispirms”, 

multidisciplinārās sadarbības u.c. 

principi.  

IZ pielikuma 7. nodaļā 

“Pakalpojumu attīstība” ir 

paredzēts, ka, pakalpojumi ne tikai 

tiek digitalizēti, bet pārveidojot 

pakalpojumus, institūcijas salāgo 

normatīvās prasības un tiecas uz 

mazāku administratīvo slogu.  

 

Metodoloģijas pielietošana praksē 

būtu vērtējama kopsakarā ar 

iestādes jau noteiktajiem 

procesiem un prioritārajiem 

uzdevumiem:  

 

IZ pielikuma 4. sadaļa “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu pārveides 

plānošana”: 

 

IZ pielikums 

5.2.4. Sadarbspēja, digitalizācija un 

koplietošanas resursu izmantošana 

[..] 

2. Veicot sadarbspējas tiesisko pārbaudi 

(Latvijas un pārrobežu, ciktālu tas ir 

attiecināms uz iestādi), lai izsvērtu 

IKT risinājumu (tai skaitā – 

koplietošanas) izmantošanu  jau 

normatīvo aktu izstrādes vai grozījumu 

veikšanas gaitā, lai nodrošinātu valsts 

pārvaldes pakalpojumu sniegšanu 

digitālos kanālos. 
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Valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides plānošanu veic katra 

institūcija atbilstoši tās vidējā 

termiņa un ilgtermiņa mērķiem, 

prioritātēm un pieejamajiem 

līdzekļiem, kā arī, ņemot vērā 

institūcijas darbības stratēģiju un 

nozares attīstības plānošanas 

dokumentus. Plānošana ir pirmais 

posms publisko pakalpojumu 

pārveidei institūcijā un attiecas uz 

visu institūciju kopumā (skat. 

5. att.). Šajā posmā institūcija 

uzlūko savas funkcijas, 

pakalpojumus kā vienotu 

veselumu, novērtē prioritātes, 

attīstības virzienus un pieņem 

lēmumu par izmaiņu 

nepieciešamību.” 

 

 
IZ 2. punkts “Nākotnes izaicinājumi”: 

 

Digitālo tehnoloģiju attīstība ir 

noteicošais faktors, kas maina 

pakalpojumus, to formu un veidu. 

Digitālo tehnoloģiju un mākslīgā 

intelekta attīstības ietekmē palielinās 

pieprasījums pēc pakalpojumiem 

jebkurā vietā un laikā (t.i., 24/7). 

Pakalpojumu attālināta un pārrobežu 

pieejamība un daudzveidīgu 

pakalpojumu sniegšanas kanālu 

attīstīšana ir tieši saistīta ar globālo 

demogrāfisko situāciju, jo globāli 

2. Informatīvā ziņojuma 2. punktā 

“Nākotnes izaicinājumi” (8. - 10. lpp) paustais 

viedoklis atbalstāms daļēji. Valsts pārvaldes 

darbā mākslīgā intelekta iesaistīšana varētu 

atvieglot darbinieku pienākumus, bet nekad 

nevarēs darbiniekus aizstāt, jo atsevišķu 

pakalpojumu sniegšanā ir svarīgi saglabāt 

uzraudzības un kontroles funkciju. Kaut arī e-

pakalpojumi tiek izmantoti arvien vairāk, 

fizisko personu iesniegtajos pieprasījumos ir 

sastopamas kļūdas, kas bez manuālas 

iesaistīšanās neļauj pieprasījumu izpildīt. Arī 

vortāls www.latvija.lv nav funkcionāli 

pārskatāms, kas, iespējams, vēl vairāk veicina 

kļūdu rašanos pieprasījumos. Personu digitālo 

prasmju apgūšana, protams, veicinās e-

pakalpojumu sniegšanu, bet šis rezultāts nav 

prognozējams tuvākajos gados. Šobrīd e-

Iebildums ņemts vērā 

Vienlaikus skaidrojam, ka: 

Pārveidojot pakalpojumus ir 

jāņem vērā esošā situācija un 

esošo tehnoloģisko risinājumu 

iespējas un nākotnē plānojamos 

risinājumus skat. IZ pielikuma 

sadaļu “5.2.4. Sadarbspēja, 

digitalizācija un koplietošanas 

resursu izmantošana” 

.  

IZ ir norādīti iespējamie 

sadarbības modeļi, kur definētas 

funkcijas.  

Pašreiz tiek doti priekšlikumi, 

IZ 2. punkts “Nākotnes izaicinājumi”: 

 

Digitālo tehnoloģiju attīstība ir 

noteicošais faktors, kas maina 

pakalpojumus, to formu un veidu. 

Digitālo tehnoloģiju un mākslīgā 

intelekta attīstības ietekmē palielinās 

pieprasījums pēc pakalpojumiem 

jebkurā vietā un laikā (t.i., 24/7). 

Pakalpojumu attālināta un pārrobežu 

pieejamība un daudzveidīgu 

pakalpojumu sniegšanas kanālu 

attīstīšana ir tieši saistīta ar globālo 

demogrāfisko situāciju, jo globāli 
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iedzīvotāju skaits pieaugs9. Savukārt, 

Latvijā ir novērojama pretēja tendence 

– iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju 

blīvums samazinās. Tāpēc, lai 

nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas 

lietderību pie zema iedzīvotāju 

blīvuma, esošo kontaktu centru un 

valsts un pašvaldību pakalpojumu 

sniegšanas centru funkcijas mainīsies 

– tajos darbiniekiem būs jārisina 

komplicētas un sarežģītas problēmas 

(angl. wicked problems), kuru 

risinājumus nav iespējams unificēt jeb 

vienādot. Savukārt, unificētos 

pakalpojumus varēs sniegt digitāli vai 

arī, piesaistot virtuālos asistentus. 

Svarīgākais izaicinājums klātienes 

pakalpojumu sniegšanai saglabāsies – 

komunicēt ar klientu un sniegt atbalstu 

pakalpojumu saņemšanai, tā palielinot 

iedzīvotāju digitālpratību un 

samazinot digitālo plaisu. Pagaidām 

zemas digitālās prasmes ir nopietns 

šķērslis uzņēmējiem un iedzīvotājiem 

digitālo tehnoloģiju izmantošanā, jo 

vēl arvien 52% Latvijas iedzīvotāju 

pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi ir 

saistīti ar autentifikācijas problēmām un fizisko 

personu salīdzinoši zemo digitālpratību 

atsevišķu e-pakalpojumu pieprasīšanā. Svarīgi 

būtu veidot pēc iespējas intuitīvāku grafisko 

lietotāju saskarni un būt sasniedzamiem 

jautājumu gadījumā, vai izmantot virtuālo 

asistentu vienkāršu jautājumu risināšanā.  

 

Vienlaikus Ārlietu ministrija atbalsta 

informatīvā ziņojuma 3. punktā “Piedāvātais 

risinājums” (10. - 11. lpp) izteiktos 

priekšlikumus, tostarp minēto uzdevumu 

izpildei noteikt vienu institūciju, kura, 

izvērtējot un analizējot problēmas, spētu 

koriģēt visus e-pakalpojumus. Šobrīd katra 

iestāde to dara individuāli. Vēršam uzmanību, 

ka VARAM ir noteikta tikai uzraudzības, bet 

ne izpildes funkcija. Tāpat no piedāvātajiem 

pakalpojumu uzraudzības koordinācijas 

risinājumiem ministrija atbalsta pakalpojumu 

pārveides sadarbības modeli. Pilnībā 

atbalstāmas ir pakalpojumu pārveides 

koplietošanas komponentes, taču jāņem vērā 

dažādās pakalpojumu vajadzības, piemēram, 

virtuālie asistenti būtu jāapmāca par katra jauna 

pievienotā pakalpojuma specifiku. Tas 

samazinātu licences iepirkšanas izmaksas, taču 

prasītu līdzekļus ieviešanai katrā jaunā 

pakalpojumā. Svarīgi ir apzināt esošās 

pakalpojumu arhitektūras, vai tās būs 

savienojamas ar integrācijas platformām 

(ieskaitot datu migrēšanu no dažādām datu 

bāzēm).  

kādā veidā varētu notikt valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzraudzība un pilnveidošana. 

Institūciju vadības līmenī ir 

jānonāk pie lēmuma, vai šādu 

sadarbības modeli veidojam 

veidojam un kas būs par to 

atbildīgs. 

 

Ņemot vērā iepriekšējos 

atzinumus papildināts 

protokollēmums ar 3. punktu: 

3. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

līdz 2020. gada 30. decembrim 

iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus pakalpojumu 

pārresoru koordinācijas 

mehānisma izveidei. 

iedzīvotāju skaits pieaugs13. Savukārt, 

Latvijā ir novērojama pretēja tendence – 

iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju 

blīvums samazinās. Tāpēc, lai 

nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas 

lietderību pie zema iedzīvotāju blīvuma, 

esošo kontaktu centru un valsts un 

pašvaldību pakalpojumu sniegšanas 

centru funkcijas mainīsies – tomēr 

darbiniekus aizstāt pilnībā 

neizdosies, tajos darbiniekiem būs 

jārisina komplicētas un sarežģītas 

problēmas (angl. wicked problems), 

kuru risinājumus nav iespējams unificēt 

jeb vienādot, kā arī saglabāsies 

uzraudzības un kontroles funkcijas. 

Savukārt, unificētos pakalpojumus 

varēs sniegt digitāli vai arī, piesaistot 

virtuālos asistentus. Svarīgākais 

izaicinājums klātienes pakalpojumu 

sniegšanai saglabāsies – komunicēt ar 

klientu un sniegt atbalstu pakalpojumu 

saņemšanai, tā palielinot iedzīvotāju 

digitālpratību un samazinot digitālo 

plaisu. Pagaidām zemas digitālās 

prasmes ir nopietns šķērslis uzņēmējiem 

un iedzīvotājiem digitālo tehnoloģiju 

izmantošanā, jo vēl arvien 52% Latvijas 

 
9 Consultants 500 Team. The Future of the Professional Services Industry. An Age of Disruption. https://www.blog.consultants500.com/professional-services-in-general/the-

future-of-the-professional-services-industry/ 
13 Consultants 500 Team. The Future of the Professional Services Industry. An Age of Disruption. https://www.blog.consultants500.com/professional-services-in-general/the-

future-of-the-professional-services-industry/ 
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trūkst nepieciešamo digitālo 

prasmju10. 

Pakalpojumu standartizācija un 

digitalizācija ietvers uzdevumu 

automatizāciju ar mašīnmācīšanās 

ierīcēm, kur darbinieki mazāk veiks 

vienkāršos uzdevumus, bet vairāk 

laiku veltīs būtiskākajiem 

pakalpojuma procesiem, kas sniedz 

klientiem pievienoto vērtību un 

ietekmē klientu apmierinātību11. 

Saskaņā ar prognozēm, dažu gadu 

laikā tehnoloģiskie risinājumi aizstās 

tādas darbības kā liela apjoma 

informācijas apkopošana un analīze, 

tādēļ nākotnes valsts pārvaldē būs 

nepieciešami kvalificēti darbinieki, 

bet zemāk kvalificēto darbinieku 

pienākumus arvien vairāk veiks 

mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanas 

ierīces un virtuālie asistenti12. 

 

Tāpat ministrija atbalsta informatīvā 

ziņojuma 3.4. apakšpunktā “Pakalpojumu 

pārveides koplietošanas komponentes” (15. 

lpp) rosināto kārtību. Piekrītam, ka šajā jomā 

varētu vienoties par dažādu iestāžu piedāvāta 

pakalpojuma apvienošanu vienā ar iespēju 

personai izvēlēties, no kuras iestādes tā vēlas 

konkrēto pakalpojumu saņemt. Piemēram, 

šobrīd izziņu no Sodu reģistra persona var 

pieprasīt gan kā Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra, gan kā Ārlietu ministrijas 

sniegtu pakalpojumu, lai gan atšķirība ir tikai 

saņemšanas vietā. Līdzīga situācija veidojas ar 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībām, 

kuras var pieprasīt gan no vēstniecības, gan no 

Ārlietu ministrijas un dzimtsarakstu nodaļām, 

kā rezultātā minēto iestāžu darbiniekam nākas 

nelietderīgi tērēt darba laiku, lai sazinātos ar 

iesniedzēju un precizētu e-pakalpojuma patieso 

adresātu, kā arī dokumenta pielietojuma mērķi. 

Lai digitālos pakalpojumus padarītu ērti 

lietojamus un lietderīgus, ministrija atbalsta 

informatīvā ziņojuma 3.2. apakšpunktā 

“Iesaistītās institūcijas un to sadarbības 

modelis” (12. - 13. lpp) izteikto priekšlikumu 

ieviest pakalpojumu uzraudzības koordināciju. 

iedzīvotāju trūkst nepieciešamo digitālo 

prasmju14. 

Pakalpojumu standartizācija un 

digitalizācija ietvers uzdevumu 

automatizāciju ar mašīnmācīšanās 

ierīcēm, kur darbinieki mazāk veiks 

vienkāršos uzdevumus, bet vairāk laiku 

veltīs būtiskākajiem pakalpojuma 

procesiem un dažādu specifisku 

jautājumu risināšanai, kas sniedz 

klientiem pievienoto vērtību un ietekmē 

klientu apmierinātību15. Saskaņā ar 

prognozēm, dažu gadu laikā 

tehnoloģiskie risinājumi aizstās tādas 

darbības kā liela apjoma informācijas 

apkopošana un analīze, tādēļ nākotnes 

valsts pārvaldē būs nepieciešami 

kvalificēti darbinieki, bet zemāk 

kvalificēto darbinieku pienākumus 

arvien vairāk veiks mākslīgais intelekts, 

mašīnmācīšanas ierīces un virtuālie 

asistenti16. 

 

 
10 European Commision (2019). Commission staff working document. Country Report Latvia 2019. 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, 

prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_en.pdf 36.lpp. 
11 Naumov, M. (2018). 5 Predictions On The Future Of Customer Service. Forbes. https://www.forbes.com/sites/mikhailnaumov/2018/04/23/5-predictions-on-the-future-of-

customer-service/#4ac4a906ecb9 
12 Ledu, E. (2018). The Future of Professional Services Industry. Createch. https://www.createch.ca/blog/the-future-of-professional-services-industry 
14 European Commision (2019). Commission staff working document. Country Report Latvia 2019. 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, 

prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_en.pdf 36.lpp. 
15 Naumov, M. (2018). 5 Predictions On The Future Of Customer Service. Forbes. https://www.forbes.com/sites/mikhailnaumov/2018/04/23/5-predictions-on-the-future-of-

customer-service/#4ac4a906ecb9 
16 Ledu, E. (2018). The Future of Professional Services Industry. Createch. https://www.createch.ca/blog/the-future-of-professional-services-industry 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_en.pdf
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  12. Finanšu ministrija (09.01.2020.) 

1. IZ pielikuma 4. sadaļa 

Valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides plānošana 

Valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides plānošanu veic katra 

institūcija atbilstoši tās vidējā termiņa 

un ilgtermiņa mērķiem, prioritātēm un 

pieejamajiem līdzekļiem, kā arī, 

ņemot vērā institūcijas darbības 

stratēģiju un nozares attīstības 

plānošanas dokumentus. Plānošana ir 

pirmais posms valsts pārvaldes 

pakalpojumu pārveidei institūcijā un 

attiecas uz visu institūciju kopumā 

(skat. 5. att.). Šajā posmā institūcija 

uzlūko savas funkcijas, pakalpojumus 

kā vienotu veselumu, novērtē 

prioritātes, attīstības virzienus un 

pieņem lēmumu par izmaiņu 

nepieciešamību. Līdz ar to, 

pakalpojuma turētājs nosaka 

metodoloģijas pielietošanas dziļumu, 

ņemot vērā esošos resursus un iestādes 

uzdevumus. 

Finanšu ministrija ir izskatījusi Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

precizēto informatīvā ziņojuma projektu 

“Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijas izstrāde un aprobācija”” (VSS-

1020), Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma projektu, pievienotos 

pielikumus un izziņu par atzinumos 

sniegtajiem iebildumiem un izsaka šādus 

iebildumu.   

Vēršam uzmanību, ka Eiropas 

Savienības normatīvie akti muitas jomā paredz 

noteiktus, precīzus termiņus vairāku apjomīgu 

Eiropas Komisijas līmeņa muitas informācijas 

sistēmu ieviešanai laika posmā no 2020. gada 

līdz 2024. gadam. Projektā minētās 

metodoloģijas prasību ievērošana uzliks 

papildu slogu, tai skaitā birokrātisko sistēmu 

izstrādātājiem nacionālajā līmenī, kā arī prasīs 

papildu resursus, kas var kavēt sistēmu 

ieviešanas termiņus. Savukārt sistēmu 

ieviešanas termiņu neievērošana muitas jomā 

var izraisīt sankciju piemērošanu no Eiropas 

Komisijas puses un Latvijas komersantu 

izslēgšanu no ārējās tirdzniecības darījumu 

veikšanas ar trešajām valstīm.  

Papildus informējam, ka atsevišķus 

Valsts ieņēmuma dienesta muitas 

pakalpojumus digitālā vidē jau šobrīd 

nodrošina vai nākotnē nodrošinās ar 

centrālajiem Eiropas Komisijas līmenī 

izstrādātājiem rīkiem (informācijas tehnoloģiju 

(IT) aplikācijām, piemēram, Eiropas 

Savienības centrālā Muitas lēmumu sistēma, 

kas paredzēta elektronisku pieteikumu 

iesniegšanai un muitas atļauju saņemšanai), kur 

dalībvalstīm ir ierobežotas iespējas ietekmēt 

Priekšlikums ņemts vērā 

IZ pielikuma 4. sadaļa 

Vienlaicīgi skaidrojam, ka:  

1) Metodoloģijas pielietošanā ir 

vairāki faktori, kurus jāizvērtē 

pašvērtējumā, pirms iestāde 

lemj par kādu savu 

pakalpojumu pārveidi: 

IZ pielikuma 5.2.4. sadaļa 

Sadarbspēja, digitalizācija un 

koplietošanas resursu izmantošana 

Pakalpojuma pārveides idejas 

jāizvērtē arī no sadarbspējas 

ietvara, digitalizācijas un 

koplietošanas resursu 

izmantošanas perspektīvām:  

1.Veicot organizatoriskās 

sadarbspējas pārbaudi, kas ietver 

pakalpojumu sniegšanas procesu 

sinhronizēšanas iespēju 

izvērtējumu. 

2.Veicot sadarbspējas tiesisko 

pārbaudi (Latvijas un pārrobežu, 

ciktālu tas ir attiecināms uz 

iestādi), lai izsvērtu IKT 

risinājumu (tai skaitā – 

koplietošanas) izmantošanu  jau 

normatīvo aktu izstrādes vai 

grozījumu veikšanas gaitā, lai 

nodrošinātu valsts pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu digitālos 

kanālos. 

IZ pielikuma 4. sadaļa 

Valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides plānošana 

Valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveides plānošanu veic katra 

institūcija atbilstoši tās vidējā termiņa 

un ilgtermiņa mērķiem, prioritātēm un 

pieejamajiem līdzekļiem, kā arī, ņemot 

vērā institūcijas darbības stratēģiju un 

nozares attīstības plānošanas 

dokumentus. Plānošana ir pirmais 

posms valsts pārvaldes pakalpojumu 

pārveidei institūcijā un attiecas uz visu 

institūciju kopumā (skat. 5. att.). Šajā 

posmā institūcija uzlūko savas 

funkcijas, pakalpojumus kā vienotu 

veselumu, novērtē prioritātes, attīstības 

virzienus un pieņem lēmumu par 

izmaiņu nepieciešamību. Līdz ar to, 

pakalpojuma turētājs nosaka 

metodoloģijas pielietošanas dziļumu, 

ņemot vērā esošos resursus un iestādes 

uzdevumus, kā arī pielietojamību 

attiecībā uz nacionālā un ES līmenī 

centralizēti izveidotajiem 

pakalpojumiem un to rīkiem. Iestādei 

jāizvērtē cik tālu  iespējams veikt 

pakalpojumu pārveidi un 

uzlabošanu, ņemot vērā esošos un 

plānotos normatīvos aktus, ja 

pakalpojumus digitālā vidē jau 

šobrīd nodrošina vai nākotnē 

nodrošinās ar centrālajiem 

nacionālajā vai Eiropas Komisijas 

līmenī izstrādātājiem rīkiem 
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iestrādes un/vai pilnveidošanas gaitu un 

izstrādes principus.  

Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka 

minēto metodoloģiju nevar attiecināt 

(piemērot) vienlīdz uz visām iestādēm un 

visiem pakalpojumiem, kā arī nebūtu obligāti 

attiecināma uz sistēmām, kuras jau darbojas vai 

ir izstrādē, jo tas prasīs ievērojamu papildu 

neplānotu līdzekļu piesaisti no valsts budžeta 

un var apdraudēt ieviešanas procesā esošo 

projektu pabeigšanu. Tādējādi ierosinām 

informatīvā ziņojuma pielikumā “Valsts 

pārvaldes pakalpojumu pārveides 

metodoloģija” ievada 11.lpp. 2.rindkopu 

papildināt ar teikumu šādā redakcijā:  

“Tomēr metodoloģija nav obligāti 

attiecināma uz pakalpojumiem, kuru 

sniegšanai izmanto Eiropas Savienības līmenī 

centrāli izveidotos rīkus (piem., muitas 

jomā).”.  

 

2) Metodoloģijas pielietošana 

praksē būtu vērtējama 

kopsakarā ar iestādes jau 

noteiktajiem procesiem un 

prioritārajiem uzdevumiem:  

IZ pielikuma 4.2.  sadaļa 

“Pašnovērtējums par institūcijas 

publiskajiem pakalpojumiem”: 

[..] Pašnovērtējums ir pamats 

lēmumu pieņemšanai par to, vai un 

kuras sfēras pakalpojumu 

sniegšanas jomā ir attīstāmas, 

prioritāras un kam ir būtiskākā 

ietekme uz privātpersonu 

apmierinātību. Primāri izvērtējami 

tie pakalpojumi, kuros jau iepriekš 

konstatētas problēmas un kuri 

institūcijas darbībā ir nozīmīgi. Ja 

pēc pakalpojumu pārveides 

procesa pirmajā solī veiktās 

analīzes par pakalpojumu 

pārveides nepieciešamību tiek 

pieņemts lēmums, ka iestādes 

pakalpojumu pārveide nav 

nepieciešama un/vai nav 

lietderīga, tad institūcija nākamajā 

institūcijas noteiktajā periodā (vai 

normatīvo aktu noteiktajā laika 

periodā) pārskata pakalpojuma 

pārveides nepieciešamību un/vai 

lietderīgumu. 

3) Ne visi pakalpojumi var tikt 

digitalizēti. Pakalpojumu 

pārveidē jāņem vērā arī citi 

pārveides principi, kas aprakstīti 

IZ pielikumā 2. punktā “Pārveides 

principi”, piemēram,  

(informācijas tehnoloģiju (IT) 

aplikācijām) utml. 



 

VARAMizz_280120 

70 

rīcībpolitikas, izmaiņu, 

proaktivitātes, koncentrēšanās uz 

lietotāju, “Informē vienreiz”, 

“konsultē vispirms”, 

multidisciplinārās sadarbības u.c. 

principi.  

4) IZ 3.1. sadaļa “Pakalpojumu 

pārveides process un rezultātu 

novērtēšana”: 

[..] Institūcijas veic pakalpojumu 

pārveidi pašorganizējošā vidē – 

veidojot pārveides projektu 

vadības grupas, veicot 

pakalpojumu analīzi (tai skaitā, 

izvērtējot normatīvo bāzi, kas 

attiecas uz pakalpojumu), 

mērījumus un pārveidi atbilstoši 

Publisko pakalpojumu pārveides 

metodoloģijai.  

[..] Ja institūcija ir uzsākusi kādu 

citu standartu ieviešanu savu 

pakalpojumu pārveidē un 

sniegšanā, pieļaujama līdzvērtīgas 

metodoloģijas pielietošana, ja tās 

ietvaros pakalpojumu pārveide 

tiktu vērsta uz iedzīvotāju 

apmierinātības ar pakalpojumu 

uzlabošanu, administratīvā sloga 

mazināšanu, digitalizācijas 

veicināšanu un metodoloģija 

atbilst tiem pašiem pārveides 

principiem. 

5) IZ pielikuma 

5.1.5. Administratīvais slogs 

Administratīvais slogs rodas, ja 

lietotājs, saņemot pakalpojumu, 
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veic aktivitātes, kas nav tieši un 

nepastarpināti attiecināmas uz 

pakalpojuma saņemšanu un kuras 

viņš nedarītu brīvprātīgi, bet pilda 

prasības, jo to nosaka normatīvais 

regulējums vai institūcija, kas 

sniedz pakalpojumu. 

Administratīvais slogs var rasties 

tikai pakalpojuma lietotājam, 

nevis iestādei. 

IZ pielikuma 7. nodaļā 

“Pakalpojumu attīstība” ir 

paredzēts, ka, pārveidojot 

pakalpojumus, institūcijas salāgo 

normatīvās prasības un tiecas uz 

mazāku administratīvo slogu. 

Mazāks administratīvais slogs ir 

viens no Metodoloģijas 

pamatprincipiem. 
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