
Līdzīgas, pozitīvas pārmaiņas realizē un piedzīvo dažādas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas, 
kas īsteno projektus un pasākumus, lai rezultātā uzlabotu ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti – mazinātu administratīvos 
šķēršļus, uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un stiprinātu sabiedrības līdzdalības spējas dažādu politiku īstenošanā.
Šie uzlabojumi tiek realizēti pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumam un Valsts kancelejas un Sabiedrības 
integrācijas fonda rūpīgam darbam. Lai vairotu gaišas domas un emocijas, aicinām informatīvajā  izdevumā „Zināšanas 
rada pārmaiņas” iepazīties ar Latvijas cilvēku labajiem darbiem un iniciatīvām uzlabot apkārtējo dzīves vidi.

Attīsta un sakārto brīvprātīgā darba iespējas
Pēdējos gados pieņemti vairāki politikas dokumenti, kuros iekļauti uzdevumi 
brīvprātīgā darba attīstībai Latvijā. Neraugoties uz ministriju centieniem veikt 
uzlabojumus, diemžēl prakse pierāda, ka brīvprātīgo kustības pilnvērtīgai attīstībai 
trūkst precīza tiesiskā regulējuma, vienotas izpratnes un atbildības sadalījuma, kā arī 
esošās politikas ieviešanas uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas. Situāciju risinājusi 
biedrība „brīvprātīgais.lv” projektā ar citām Latvijas NVO, veicot esošās brīvprātīgā 
darba politikas un tās ieviešanas uzraudzību un izpētot brīvprātīgā darba politiku 
pašvaldību līmenī. Rezultātā attīstīta brīvprātīgā darba interaktīvā platforma 
brivpratigais.lv, virtuālā bibliotēka, kā arī uzlabotas brīvprātīgā darba datubāzes 
iespējas un izveidots vienots brīvprātīgā darba modelis. Tāpat biedrība iesaistījusies 
Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā, apgūstot Eiropas labo praksi.   www.brivpratigais.lv
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Nodarbinātības valsts aģentūra uzlabo pakalpojumu kvalitāti
Pēdējos gados strauji pieaudzis Nodarbinātības valsts aģentūras klientu loks un 
pakalpojumu klāsts, kas būtiski ietekmējis iestādes darba organizāciju. Neskatoties 
uz cilvēkresursu samazinājumu aģentūrā, tai ir jāmobilizē resursi, lai neciestu klienti 
un piedāvāto pakalpojumu kvalitāte. Lai to nodrošinātu, aģentūra, smeļoties pieredzi 
no Zviedrijas Nacionālās darba tirgus pārvaldes, izstrādājusi un aģentūrā ieviesusi 
vadības darba metodi „Vadība saskaņā ar mērķiem”, tādējādi pilnveidojot savu 
pakalpojumu kvalitāti. Metode ļauj precīzāk novērtēt īstenoto nodarbinātības atbalsta 
pasākumu efektivitāti, dod iespēju aģentūras pārvaldei identificēt problemātiku un 
nepilnības jau pašos pamatos. Galvenais ieguvējs - klients, jo, pielietojot šo metodi, 
uzlabota klientu apkalpošana, nodrošināti vienoti mērķi un to sasniegšanas rādītāji visā 
valstī.  www.nva.gov.lv

Zināšanas rada pārmaiņas – sen izskanējis aforisms vai tomēr dzīves realitāte vēl šodien? Ja pakavējamies atmiņās par 
skolas laiku, tad iespējams ikviens vēl atceras, kādi skolā iegājām un kādi no tās iznācām. Mēs ne vien bijām izauguši 
un ieguvuši daudz jaunu zināšanu, bet bijām arī mainījušies – gudrāki, tālredzīgāki, drosmīgāki, mērķtiecīgāki, 
pašpārliecinātāki…

ZINĀŠANAS RADA PĀRMAIŅAS!



Izstrādā veiksmīgu darbības stratēģiju

Ceļ klientu apkalpošanas līmeni

Izglīto NVO sociālo pakalpojumu sniegšanā

Izvērtējot darbības kvalitāti Vidzemes Plānošanas 
reģionā, konstatētas vairākas problēmas: vāja saikne 
starp politisko un administratīvo vadības līmeni, iestādei 
trūkst darbības stratēģijas, klientiem nav izpratnes par 
plānošanas reģiona darbību, nav atgriezeniskās saites, 
kā arī pašiem darbiniekiem trūkst izpratnes par iestādē 
notiekošajiem procesiem. Taču, īstenojot ESF atbalstīto 
projektu un sekmējot labas pārvaldības principu 
ieviešanu, Vidzemes plānošanas reģions ir izstrādājis 
veiksmīgu iestādes darbības stratēģiju, tādējādi 
nodrošinot darbinieku un klientu izpratni par iestādes 
darbības mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 
Tāpat ir ieviesta dokumentu kvalitātes vadības 

Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietās visā 
Latvijā mēnesī tiek pieņemti vidēji 10 000 pasūtījumi. Darbs 
ar klientiem ir ļoti svarīgs. Taču personāla mainība negatīvi 
ietekmējusi klientu apkalpošanas speciālistu kvalifikāciju 
un motivāciju. Klientu aptaujas norādīja uz nepilnīgu 
un atšķirīgu pakalpojumu kvalitāti konsultēšanas un 
pakalpojumu pasūtīšanas stadijā. Labojot situāciju, 
dienests ESF atbalstītā projekta gaitā saviem speciālistiem 
nodrošinājis profesionālus apmācību kursus par 
kvalitatīvu klientu apkalpošanu un pakalpojumu 
sniegšanu. Bet, lai nodrošinātu augstu pakalpojumu 
kvalitāti ilgtermiņā, izstrādāta „Klientu apkalpošanas 
elektroniskā rokasgrāmata”, kas pieejama visu 27 dienesta 
klientu apkalpošanas vietu speciālistiem visā Latvijā. 
Rokasgrāmatā apkopota visa nepieciešamā metodika, 
kontroles lapas, informācija par publisko pakalpojumu 

Šobrīd Latvijā pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem 
pārsniedz piedāvājumu un ir nepieciešamība pēc to 
kvalitātes uzlabošanas. Pakalpojumu sniegšanā iesaistītas 
ne tikai valsts un pašvaldības institūcijas, bet arī nevalstiskās 
organizācijas. Tiesa, nereti tiek atzīts, ka NVO sniegto 
pakalpojumu kvalitāte nav tādā līmenī, lai pašvaldība 
varētu tos iepirkt vai deleģēt funkcijas, jo tās biedē dažādi 
NVO sniegto pakalpojumu kvalitātes trūkumi. Lai gādātu 
par NVO izglītošanu un uzlabotu to sniegto pakalpojumu 
kvalitāti, biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens”” ESF 
atbalstītā projekta ietvaros rīkojusi vairākas teorētiskas 
un praktiskas apmācības NVO pārstāvjiem, konsultācijas 
un pieredzes apmaiņas braucienus. Tāpat projekta gaitā 

pasūtījumu apriti dienestā un citi svarīgi dokumenti, tostarp 
mācību materiāli, kas tagad ir spēcīgs atbalsts ikdienas darbā.  
www.vzd.gov.lv 

NVO pārstāvjiem dota iespēja mācīties organizāciju attīstības 
plānošanu un to, kā piesaistīt finanses, tādējādi nodrošinot 
darbības ilgtspēju.  www.dzivibasediens.lv 
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sistēma un apmācīti darbinieki šīs sistēmas lietošanā. 
Uzlabota un papildināta arī iestādes mājas lapa, tādējādi 
sekmējot reģiona atpazīstamību, publisko pakalpojumu 
saņemšanas vienkāršību un atgriezeniskās saites veidošanu 
ar pakalpojumu saņēmējiem.  www.vidzeme.lv

Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem



Aglonas novadā attīsta e-pakalpojumus

Palīdz ar vēzi slimajiem cilvēkiem

Uzlabo dzīves kvalitāti jauniešiem

Mūsdienās cilvēki novērtē to, ka daudzi pakalpojumi 
ir pieejami internetā, jo tas ietaupa laiku un nepatērē 
papildu resursus. To ņem vērā arī Aglonas novada dome, 
uzlabojot sabiedrības vajadzībām atbilstošu, elektronisko, 
publisko pakalpojumu sniegšanu un novadā ieviešot 
e-pakalpojumu sistēmu. Projekta ietvaros pašvaldībā 
ieviesta lietvedības dokumentu aprites un elektronisko 
dokumentu vadības sistēma “Namejs”, kurā iespējams 
dokumentus saņemt, reģistrēt, izstrādāt, arhivēt un 
veidot darba uzdevumus. Sistēma tiek izmantota arī 
dokumentu aprites nodrošināšanai starp organizācijām un 
iedzīvotājiem. Lai informētu Aglonas novada iedzīvotājus 
par šīm jaunajām elektroniskajām iespējām, organizēts 

Līdz šim mūsu valstī nav tikusi izveidota neviena 
darba grupa, kas pārstāvētu onkoloģisko pacientu 
intereses, kā arī Latvijā netiek nodrošināta 
psihosociālā rehabilitācija ar vēzi slimajiem cilvēkiem 
un viņu tuviniekiem. Šādu inovāciju ar ESF atbalstu 
Latvijā ievieš onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
„Dzīvības koks”, kas šogad Rīgā organizē dažādas 
aktivitātes ar mērķi  attīstīt inovatīvus publiskos 
pakalpojumus Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem 
un viņu tuviniekiem. Projekta ietvaros biedrība 
organizējusi konferenci, kurā apmācīti un izglītoti 
veselības jomā darbojošos NVO pārstāvji par iesaisti 
politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Biedrība 
tuvākajā laikā izveidos arī starpinstitucionālu darba 
grupu, kas aktīvi pārstāvēs onkoloģisko pacientu 
intereses politisko lēmumu pieņemšanas procesā. 

Arvien vairāk jauniešu darba meklējumos dodas uz 
galvaspilsētu vai ārzemēm, nevis paliek uz dzīvi vietā, kur 
auguši un skolojušies. Šāda problēma skārusi arī Madonas 
novadu. Tādēļ, lai uzlabotu dzīves kvalitāti jauniešiem 
Madonas novadā un veicinātu viņus saskatīt darba 
iespējas lauku reģionos, vietējā pašvaldība īstenojusi 
atbalsta projektu, kura ietvaros apmācīti 24  jaunatnes 
lietu speciālisti. Šie cilvēki nodrošina efektīvu, 13-30 
gadu vecu jauniešu vajadzībām atbilstošu informācijas 
pieejamību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības jomās. Speciālisti pieejami visās 15 novada 
teritoriālajās vienībās. Gan elektroniski, gan katrā pagastā 
publiski pieejama rokasgrāmata jauniešiem un jaunatnes 

Tāpat projekta ietvaros „Dzīvības koks” onkoloģiskajiem 
pacientiem izstrādājis psihosociālās rehabilitācijas 
kursa ciklu, lai pēc pārciestās slimības šie cilvēki spētu 
pilnvērtīgi atgriezties sabiedrībā. Cikls dzīvē tiks ieviests 
no 2012.gada un tam  varēs pieteikties elektroniski 
mājas lapā www.dzivibaskoks.lv 

darbiniekiem, kurā apkopota svarīga informācija – brīvā laika 
pavadīšanas iespējas novadā, kā veidot savu uzņēmumu, kur 
meklēt sociālo palīdzību un jauniešiem noderīgāko mājas 
lapu uzskaitījums. Tāpat pirms projekta novadā veiksmīgi 
darbojās 5 jauniešu centri, bet pēc projekta tie ir jau 7, kas 
liecina par to, ka Madonas novads veidojas par jauniešiem 
draudzīgu dzīvesvietu. www.madona.lv

 L
AT

G
A

LE
RĪ

G
A

S 
RE

Ģ
IO

N
S

VI
D

ZE
M

E

seminārs, kā arī ir izveidots un izplatīts buklets “E-pakalpojumi 
Aglonas novadā”, kurā raksturoti elektroniskie pakalpojumi 
un to izmantošanas iespējas.  www.aglona.lv 

Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem



Aktualizē „Universālo dizainu”

Darbu sākuši pieci arodbiedrību reģionālie koordinatori

Ceļ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti

 „Universālā dizaina” nolūks ir vienkāršot dzīvi ne tikai 
cilvēkiem ar invaliditāti, bet ikvienam,  izstrādājot 
uz patērētāju vērstu dizainu, lai vidi  pielāgotu visu 
vecumu, augumu un spēju cilvēku vajadzībām, ieskaitot 
pārmaiņām, ko cilvēki piedzīvo sava mūža garumā. 
Tomēr jēdziens „Universālais dizains” mūsu valstī vēl 
ir svešs. Tādēļ, lai nodrošinātu ērtu vides pieejamību 
cilvēkiem ar dažāda veida individualitāti, kā arī palīdzētu 
rast iespēju šiem cilvēkiem strādāt atalgotu darbu, 
Liepājas Neredzīgo biedrība apguva labās prakses 
piemērus Lielbritānijā, kur izpētīja vides pieejamību 
atbilstoši Universālā dizaina principiem un iepazinās ar 
nodokļu politiku invalīdu nodarbinātības jomā. Iegūtā 

Darba ņēmēju organizācijas jeb arodbiedrības ir viens 
no efektīvākajiem veidiem, kā ekonomiski aktīvie 
Latvijas iedzīvotāji var panākt savu interešu pārstāvību 
un aizstāvību. Diemžēl šobrīd sabiedrībā valda dažādi 
stereotipi par to darbību. Uzņēmumu un reģionālajā 
līmenī sociālais dialogs starp darba devējiem un 
ņēmējiem nav pietiekami attīstīts un nenorit veiksmīgi. 
Lai lauztu valdošos stereotipus, izglītotu sabiedrību 
par sociālo dialogu, arodbiedrību lomu mūsdienās 
un prezentētu labās prakses piemērus, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība līdz 2015. gadam organizē 
dažādus seminārus un apmācību kursus. Līdz šim 
jau notikuši 29 izglītojoši semināri un vēl plānoti 64, 
noorganizēti 38 apmācību kursi un vēl plānoti 85. Taču 
būtiskākais ieguvums šobrīd – darbu sākuši reģionālie 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ik gadu sniedz 
rehabilitācijas pasākumus 4000 cilvēkiem. Lai gādātu 
par klientu ērtībām, pēdējos gadus aģentūrai izdevies 
savās telpās, Jūrmalā, veikt rekonstrukciju, nodrošinot 
vides pieejamību un radot labākus apstākļus klientiem. 
Taču, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 
atbilstoši jaunās, pielāgotās vides prasībām un klientu 
vajadzībām, radās nepieciešamība attīstīt arī aģentūras 
darbību un apmācīt speciālistus. Ceļot personāla zināšanu 
līmeni, darbinieki smēlušies pieredzi pie kolēģiem Vācijā, 
30 aģentūras speciālistiem notikušas apmācības jomās, 
kas nepieciešamas publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai – svešvalodā, apkalpošanas un ēdināšanas 
kultūrās, kā arī komunikācijā. Tāpat, lai uzlabotu 

arodbiedrību koordinatori Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, 
Zemgalē un Rīgā, kuri aktīvi strādā, piesaistot jaunus 
biedrus, konsultējot un palīdzot. www.lbas.lv 

informācijas sistēmas un elektronisko pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību, attīstīta aģentūras mājas lapa, kur 
ieviesta elektroniskā pakalpojumu rezervēšanas sistēma. 
www.siva.gov.lv 
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Informatīvais izdevums „Zināšanas rada pārmaiņas!” tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas 
vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem

pieredze un atziņas nodotas citām Latvijas NVO, kā arī 
ikdienā tās aktīvi tiek pielietotas biedrības sniegtajos 
pakalpojumos. Realizējot projektu, Liepājas Neredzīgo 
biedrība izstrādājusi arī ieteikumus izmaiņām likumos. 
www.redzigaismu.lv 


