
Rūpējoties par vides aizsardzību, uzlabo 
informācijas aprites sistēmu 
Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumos un iestādēs netiek ieviesta tikai dēļ tiesību 
aktu vai politikas plānošanas dokumentu noteikumiem, bet arī tādēļ, ka tā ir praktiski 
nepieciešama iestādes iekšējo darba procesu uzlabošanai un sniedz reālus uzlabojumus. 
Īstenojot Latvijas vides aizsardzības politiku, pie šāda secinājuma nonāca arī Valsts 
vides dienests, kur līdz šim nebija vienotas, elektroniskas dokumentu aprites sistēmas. 
Tādēļ VVD īstenojusi projektu, kura ietvaros rūpīgi izanalizēta esošā dokumentu aprites 
sistēma un izstrādāta prasību specifikācija jaunai, elektroniskai sistēmai. Ieviešot to dzīvē, 
VVD ievērojami optimizēs dokumentu aprites procesu visās struktūrvienībās, atvieglos 
darbinieku ikdienas pienākumus, samazinās administratīvo slogu, kā arī būtiski paātrinās 
un uzlabos VVD klientu apkalpošanas procesu.  www.vvd.gov.lv 
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„Latvijas Vēstnesis” – droša un visiem
pieejama informācija arī internetā 
Iedzīvotāju pieprasījums pēc normatīvo aktu pieejamības un to skaidrojumiem internetā ir milzīgs un katru gadu pieaug. 
2008. gadā portālā www.lv.lv reģistrēti 50 000 unikālo lietotāju vienā mēnesī, bet bezmaksas tiesību aktu vortālā www.likumi.lv – 80 000. 
2010.gadā šis skaits dinamiski pieaudzis. Turpretim drukātajam laikrakstam 2010.gadā bija tikai  520 abonentu, bet tā 
e-versijai www.vestnesis.lv – 23 000 unikālo lietotāju vienā mēnesī. Tātad - pieprasījums pēc laikraksta elektroniski sniegtās 
informācijas ir ievērojams. Taču, lai lietotājs iegūtu normatīvā akta vai paziņojuma oficiālu publikāciju, tam jāiegādājas 
drukātais laikraksts, jo elektroniski publicētajam dokumentam nav juridiska spēka. Pateicoties VSIA „Latvijas Vēstnesis” 
apņēmībai pilnveidot un integrēt kvalitātes vadības un informāciju tehnoloģiju drošības sistēmas savā uzņēmumā, no 2010.
gada elektroniskās publikācijas interneta portālos www.lv.lv, www.likumi.lv, www.vestnesis.lv  ir autentiskas un atbilst 
tehnoloģiskajām drošības prasībām – tās ir drošas un uzticamas, operatīvi un publiski pieejamas jebkuram lietotājam.

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.
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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!



Uzlabo sociālo pakalpojumu kvalitāti Kuldīgas novadā

Veicina lauksaimniecības organizāciju vienotību

Par savu klientu apmierinātību rūpējas arī Valsts kase

Laikā, kad jebkura pakalpojuma sniegšanā cilvēki 
pieprasa kvalitāti, īpašu nozīmi kvalitātes jēdziens iegūst 
sociālo pakalpojumu jomā. Par sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu Kuldīgas novadā rūpējas pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests”. Paplašinoties novada 
teritorijai, apkalpojamo iedzīvotāju un sociālo pakalpojumu 
sniedzēju skaitam, radās nepieciešamība daudz rūpīgāk 
izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti.  Tādēļ Sociālais 
dienests ar ESF atbalstu īstenojis projektu, kā rezultātā 
ar dažādu pētniecisku aktivitāšu palīdzību izstrādāti 
sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kritēriji un 
uzlabošanas plāns, kā arī sociālie darbinieki profesionālās 
apmācībās apguvuši jaunas prasmes un zināšanas. Rezultātā 

Latvijā darbojas liels skaits dažādu lauksaimnieku interešu 
organizāciju un tādēļ tām bieži ir grūti vienoties par kopīgu 
viedokli, ko tālāk paust valsts pārvaldes institūcijām. 
Lai pēc iespējas produktīvāk notiktu informācijas un 
viedokļu apmaiņa starp dažādu lauksaimniecības nozaru 
pārstāvjiem un tie spētu kvalitatīvi iesaistīties Latvijas un 
ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos, ir jāprot skaidri 
definēt savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski, kā arī ir 
jāizprot katras nozares darbības specifika, problēmas un 
vajadzības. Tādēļ Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 
padome īstenojusi biedrības kapacitātes stiprināšanas 
projektu un dalīborganizāciju pārstāvjiem organizējusi 
dažādas apmācības ar mērķi paplašināt zināšanas par 
lauksaimniecības nozares problēmām, vajadzībām, kā arī 
uzlabot viņu komunikācijas prasmes. Rezultātā - uzlabota 
dažādu lauksaimniecības organizāciju vadītāju izpratne 

Viena no Valsts kases prioritātēm ir piedāvāt saviem 
klientiem maksimāli efektīvus un kvalitatīvus 
pakalpojumus, ko sniedz mūsdienu informācijas apstrādes 
tehnoloģijas. Lai noskaidrotu savu klientu apmierinātību ar 
piedāvātajiem pakalpojumiem, Valsts kase ar ESF atbalstu 
veikusi plašu pētījumu visā Latvijā – ar telefoninterviju 
palīdzību noskaidroti 512 klientu viedokļi par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un Valsts kases tēlu kopumā. 
Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, 
izstrādāts pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un 
attīstības plāns, kā arī izstrādāta rokasgrāmata un 100 
Valsts kases darbinieki izgājuši profesionālas apmācības 
par pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību. Projekta 

par citu nozaru specifiku, sagatavots vienots, uz kompromisu 
un pamatotiem argumentiem balstīts viedoklis un 
priekšlikumi, kas ir lietderīgi visām nozarēm un valsts kopējai 
lauksaimniecības attīstībai. www.losp.lv 

laikā īstenotie pasākumi tiek izmantoti Valsts kases 
darbības efektivitātes paaugstināšanai, esošo pakalpojumu 
pilnveidošanai un uz klientiem orientētu jaunu pakalpojumu 
attīstībai.  www.kase.gov.lv 
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Kuldīgas novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus 
sociālos pakalpojumus. Vienlaicīgi projekta rezultāti kalpo par 
pamatu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai pašvaldības 
aģentūrā. www.socialais.kuldiga.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



Attīsta publisko pakalpojumu sistēmu

Rūpējas par carnikaviešu ērtībām

Uzlabo dienesta darbību, lai veiksmīgi glābtu cilvēku dzīvības

Līdz šim Latvijā nebija vienotas izpratnes par to, kas ir 
publiskais pakalpojums, un līdz ar to nebija vienotas 
metodikas šo pakalpojumu pilnveidošanai. Taču šobrīd, 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai kopā 
ar Valsts kanceleju īstenojot projektu un radot konceptuālu 
un metodoloģisku pamatu publisko pakalpojumu 
sistēmas attīstībai, tiek veicināta uz klientu orientētas 
publiskās pārvaldes attīstība. Īstenojot projektā paredzētās 
aktivitātes, tiks nodrošināta vienotu kritēriju izstrāde 
publisko pakalpojumu sniegšanai valsts līmenī, kā arī tiks 
izstrādātas rekomendācijas pašvaldībām ar mērķi unificēt 
to sniegtos publiskos pakalpojumus, t.sk. iespēju robežās, 
piemērojot vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu 

Carnikavas novada pašvaldība ikdienā rūpējas par 6700 
sava novada iedzīvotājiem. Lai noskaidrotu carnikaviešu 
viedokli un apmierinātības līmeni par pašvaldības 
sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, savulaik tika 
veikts pētījums, kas atklāja, ka kopumā iedzīvotāji ar 
domes sniegtajiem pakalpojumiem ir apmierināti, bet 
lielākās neskaidrības sagādā informācijas trūkums par 
pakalpojumu veidiem un pieejamību. Tāpat tika secināts, 
ka starp pašvaldību iestādēm trūkst vienotas sistēmas 
pakalpojumu sniegšanā – iedzīvotājiem jāstaigā „no 
kabineta uz kabinetu”. Papildus tam, ja pašvaldība 
piedāvātu  e-pakalpojumus, lielākā daļa aptaujāto 
iedzīvotāji tos labprāt izmantotu. Lai uzlabotu  Carnikavas 
novada domes sniegtos pakalpojumus, dome īstenojusi 
projektu, kura ietvaros detalizēti izpētīts iedzīvotāju 
viedoklis un vēlmes, apzināta citu pašvaldību labā prakse, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta misija ir 
glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Pēc vienota dienesta 
izveidošanas, šobrīd tajā strādā gandrīz 3000 darbinieku. 
Lai ikviena speciālista darbā nodrošinātu nepieciešamo 
kvalitāti, precizitāti, darbību saskaņotību, bija svarīgi 
visā dienestā ieviest vienotus principus un procedūras 
neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu 
medicīnas plānošanā un organizēšanā. Tādēļ ar ESF 
atbalstu NMP dienests īstenojis projektu ar mērķi uzlabot 
savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, sakārtot iekšējo darbu 
organizācijas procesu un ieviest kvalitātes vadības sistēmu. 
Dienests apzinājis un izpētījis savu klientu apmierinātību 
ar sniegtajiem pakalpojumiem slimnīcās visā Latvijā, kā 

par publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti apmācīti 
visi darbinieki, kā arī sagatavota dokumentācija Klientu 
apkalpošanas centra izveidošanai. Paredzēts, ka tuvākajā 
nākotnē novadā reāli darbosies vienas pieturas aģentūras 
princips, kas sniegs iedzīvotājiem iespēju pašvaldības 
piedāvātos pakalpojums saņemt vienuviet, operatīvi un 
augstā kvalitātē.  www.carnikava.lv

arī projekta ietvaros 420 NMP dienesta darbinieki no visiem 
reģioniem apmācīti par ieviesto kvalitātes vadības sistēmu 
un kvalitātes pilnveidošanas iespējām. Tāpat sagatavoti 
iekšējie auditori un veikti pirmie kvalitātes auditi. Rezultātā 
no 2010. gada vidus iestādē veiksmīgi ieviesta mūsdienīga, 
starptautiski sertificēta un elektroniski lietojama kvalitātes 
vadības sistēma, kas būtiski uzlabo dienesta darbību un 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. www.nmpd.gov.lv 
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valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā. Tādējādi 
tiks būtiski samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem. Līdz šim jau izstrādāti vairāki metodiskie 
materiāli, kā arī īstenoti pieci pilotprojekti pakalpojumu 
izvērtēšanā. Darbs pie projekta īstenošanas turpināsies līdz 
2013. gadam. www.varam.gov.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



Uzņēmēju biedrības Latgalē aktīvāk aizstāvēs savas intereses

Rūpējās par galvaspilsētas attīstību  

Reģionos darbu sākuši sociālā dialoga koordinatori

Saskaņā ar oficiāliem datiem Rēzeknē reģistrētas vairāk 
nekā 120 sabiedriskās organizācijas, Balvu novadā – 
vairāk kā 60, bet Ludzas novadā – tuvu 50. Taču reāli 
aktīvo NVO skaits ir ievērojami zemāks, un publiskās 
pārvaldes aktivitātēs to viedoklis Latgales reģionā parasti 
izpaliek. Tādēļ, lai paaugstinātu Latgales uzņēmēju 
biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un 
līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu 
pieņemšanā, Rēzeknes uzņēmēju biedrība sadarbībā 
ar Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubu „Krams” un 
biedrību „Ludzas amatnieks”  īstenojusi labās prakses 
pārneses un administratīvās kapacitātes stiprināšanas 
projektu. Tā ietvaros biedrības noorganizējušas pieredzes 

Rīgas pilsētas infrastruktūru, publisko telpu un 
pakalpojumus ikdienā izmanto ~710 000 iedzīvotāji, 
kas ir attiecīgi ~30% no kopējā Latvijas iedzīvotāju 
skaita. Tādēļ Rīgas pašvaldībai ir vitāli svarīgi, lai 
tās veiktās darbības būtu maksimāli profesionālas 
un efektīvas. Īpaši svarīga ir papildu finansējuma 
piesaiste, kas Rīgas domei prioritāri ir ES struktūrfondu 
līdzekļi. Taču, lai veiksmīgi piesaistītu ES finansējumu, 
nepieciešami profesionāli cilvēkresursi un skaidri 
jādefinē pašvaldības nepieciešamības. Tādēļ ar ESF 
atbalstu Rīgas dome īstenojusi projektu, kura ietvaros 
apzinātas pašvaldības vajadzības un iespējas, kā arī 
ir apmācīti 36 darbinieki ES struktūrfondu projektu 
izstrādes un ieviešanas jautājumos. Uz apmācību pamata 
izstrādāta „Projektu vadības rokasgrāmata”, pēc kuras 

Viens no reģionālās attīstības priekšnosacījumiem 
ir trīspusējā sadarbība, lai sasniegtu attīstības, 
nodarbinātības un labklājības mērķus. Taču Latvijā 
ir vērojams sadarbības modeļu trūkums reģionos un 
nepietiekamas zināšanas, kas kavē sociālā dialoga 
attīstību nozaru griezumā. Lai veicinātu reģionālā sociālā 
dialoga attīstību, Latvijas Darba devēju konfederācija 
ESF atbalstītā projekta gaitā Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, 
Zemgalē un Rīgā atvērusi reģionālos centrus. Tajos 
strādā sociālā dialoga konsultanti, kas veicina reģionālo 
darba devēju organizāciju izveidi un līdzdalību 
rīcībpolitikas izstrādē. Uzņēmējiem visā Latvijā jau 
notikušas bezmaksas mācības par uzņēmuma attīstību 
un korporatīvo sociālo atbildību, par publiskās un 
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savukārt 139 Rīgas domes darbinieki saņēmuši pilnu 
apmācību kursu par ES struktūrfondu realizācijas ciklu. Šī 
projekta gaitā arī sagatavots jauns projekta iesniegums 
ES finansējuma piesaistei, lai uzlabotu dzīves apstākļus 
galvaspilsētā.www.riga.lv 

privātās partnerības veicināšanu, divpusējo un trīspusējo 
sociālo dialogu, kā arī par koplīgumiem un praktisku 
sarunu vešanu. Šīs mācības un vēl citas sociālā dialoga 
veicināšanas aktivitātes turpināsies līdz 2015. gadam. 
www.lddk.lv 

apmaiņas braucienus uz Liepāju un Šauļiem (Lietuvā), 
biedri izgājuši dažādas profesionālas apmācības par 
organizāciju pārvaldes un kontroles mehānismiem, 
iekšējo komunikāciju un interešu pārstāvību. Tāpat 
parakstīts Latgales reģiona uzņēmēju biedrību 
memorands un uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar 
vietējām pašvaldībām. www.reub.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


