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Informācijas pieprasījuma vēstules forma un aptaujas anketa 
 
 
 
Valsts kanceleja ir veikusi iepirkumu „Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un 
rekomendāciju izstrāde”, identifikācijas numurs: MK VK 2010/17 ESF. Tā rezultātā tika 
noslēgts līgums ar zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Bitāns”, kas ir uzsācis attiecīgās 
jomas izpēti. Izpētes un analīzes vajadzībām nepieciešams saņemt izsmeļošu informāciju 
par esošo situāciju saistībā ar valsts pārvaldes uzdevumu nodošanu privātpersonām un 
citām publiskām personām. 
 
Analizējot Jūsu sniegto informāciju un ārvalstu labās prakses piemērus, plānots izstrādāt 
rekomendācijas par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas procesa juridiskajiem 
tipiem, metodoloģiju uzdevumu izpildes efektivitātes (deleģēšanas izdevīguma) 
novērtēšanai, optimālāko pretendenta izvēles procesu, nodotā uzdevuma īstenošanas 
uzraudzību, izmaksu un naudas plūsmas organizāciju u.tml., piedāvājot attiecīgus 
grozījumus normatīvajos aktos. Projekta mērķis ir standartizēt un efektivizēt valsts 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas procesu, nosakot skaidru un visiem saprotamu kārtību 
un kritērijus deleģēšanas veikšanai. 
 
Lai iegūtu iespējami pilnīgu analizējamo informāciju un attiecīgi izstrādātu pastāvošajai 
situācijai vispiemērotākās rekomendācijas, šīs vēstules adresāti (turpmāk – „Iestādes”) ir 
īpaši aicināti dalīties savā pieredzē un sniegt informāciju par līdzšinējo praksi valsts 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanā. Ņemot vērā minēto, lūdzam Jūs aizpildīt šīs vēstules 
pielikumā pievienoto anketu, atbildot uz tajā norādītajiem jautājumiem pēc iespējas 
izsmeļoši un izvērsti.  
 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar zvērinātu advokātu biroja 
„Eversheds Bitāns” juristi Gintu Sniedzīti: ginta.sniedzīte@evershedsbitans.com. 
 
Valsts kanceleja lūdz sniegt minēto informāciju pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk 
kā līdz 2011.gada 4.februārim. 
 
Iepirkumu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 
Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 
Projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” mērķis ir sekmēt valsts 
konkurētspējas paaugstināšanos, īstenojot efektīvu strukturālo reformu ieviešanu valsts 
pārvaldē, kā arī paaugstinot reformu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības instrumentu 
kvalitāti. Projekta vadītāja Valsts kancelejā – Stratēģiskās analīzes departamenta 
konsultante I.Vaivare (67082975, inese.vaivare@mk.gov.lv). 
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Projekts „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” 
(Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) 

Aktivitāte „Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze  
un rekomendāciju izstrāde” 

Aptaujas anketa 
Lūdzu, norādiet atbilžu variantu (-us), kuri visprecīzāk atbilst Iestādē pastāvošajai praksei un 
raksturo valsts pārvaldes uzdevumu nodošanu Iestādē! 
 

1. Vai Iestāde pati pilnībā īsteno visus uzdevumus, kas ietilpst tās funkcijās saskaņā ar 
nolikumu/reglamentu/citu Iestādes konstitutīvo tiesību aktu? 
◊ Jā 
◊ Jā, bet atsevišķu uzdevumu/darbību/pakalpojumu nodrošināšana ir nodota 

citām personām, iestādēm 
◊ Nē, atsevišķus uzdevumus veic citas iestādes, personas 
◊ Cits variants ___________________________________ 

 
2. Lūdzu, norādiet Iestādes funkcijas un atbilstošos uzdevumus, kuru īstenošanai pastāv 

sadarbība ar citām publiskām vai privātpersonām, vai kas deleģēti īstenošanai ārpus 
Iestādes:   
◊ ______________________________________________ 
◊ ______________________________________________ 
◊ ______________________________________________ 
◊ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

3. Vai Iestāde veic apmaksu par citu iestāžu, personu īstenotajiem pārvaldes 
uzdevumiem 
◊ Jā, ________________________________ (miniet būtiskākos piemērus) 
◊ Nē 
◊ Nē, lai gan atsevišķus Iestādes uzdevumus veic citas iestādes, personas, 

samaksa par to nav paredzēta 
◊ Apmaksu veic pakalpojuma saņēmējs, maksājot par saņemto pakalpojumu  
◊ Cits variants ___________________________________ 

 
4. Cik un kāda veida pārvaldes uzdevumu nodošanas gadījumi pastāv Iestādē? 

◊ Deleģējumi citām publiskām personām - _____ (skaits) 
◊ Deleģējumi privātpersonām - ______ (skaits) 
◊ Pilnvarojumi privātpersonām (līdzdarbība) - _____ (skaits) 
◊ Uzdevumu nodošana citā formā - _______________(skaits) 
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5. Lūdzu, identificējiet personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu valsts 
pārvaldes uzdevumu: 
◊ Publiskas personas (ministrijas, ministriju padotībā esošas iestādes, institūcijas, 

pašvaldības u.c. pārvaldes iestādes Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 
1.punkta izpratnē): _______________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

◊ Privātpersonas (kapitālsabiedrības (to skaitā kapitālsabiedrības ar vasts vai 
pašvaldības kapitāla daļu), aģentūras, fondi, biedrības, nodibinājumi, 
sabiedriskā labuma organizācijas un citas privāto tiesību juridiskas personas un 
fiziskas personas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 
11.punktu): ______________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
6. Ja pārvaldes uzdevuma īstenošana deleģēta vai citādi nodota citai publiskai personai, 

lūdzu, norādiet deleģējuma pamatu: 
◊ Likumā noteiktie gadījumi (norādot konkrētu likumu, tā pantu, punktu) 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

◊ Citā normatīvā aktā noteikti gadījumi (norādot konkrētu normatīvo aktu, tā 
punktu) 

◊ Sadarbības līgums 
◊ Normatīvi tieši neregulēti gadījumi vai prakses rezultātā izveidojusies 

situācija, kurā pārvaldes uzdevumus īsteno kāda cita persona 
 

7. Ja pārvaldes uzdevuma īstenošana deleģēta privātpersonai, lūdzu, norādiet deleģējuma 
pamatu: 
◊ Ārējs normatīvs akts (lūdzu, norādiet konkrēti, tajā skaitā pantu, punktu) 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

◊ Deleģēšanas līgums 
◊ Publiskās un privātās partnerības līgums 
◊ Līdzdarbības līgums 
◊ Cits _____________________________ 

 
8. Lūdzu, norādiet formu, kādā izteikta vienošanās par sadarbību/deleģēšanu publiskai 

personai vai privātpersonai: 
◊ savstarpēja korespondence 
◊ līgums 
◊ pārvaldes lēmums 
◊ kārtība, noteikumi vai cits iekšējs normatīvs akts 
◊ saprašanās memorands 
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◊ faktiskas darbības bez formāla dokumenta 
◊ Cits variants ___________________________ 

 
9. Iestāde īsteno regulāru, pastāvīgu sadarbību ar privātpersonām (sabiedriskām 

organizācijām, biedrībām, profesionālajām apvienībām un tml.), kas neietver 
privātpersonas tiesības sagatavot vai pieņemt pārvaldes lēmumus, šādās formās: 
◊ Pamatojoties uz pilnvarojumu, kas ietverts normatīvā aktā - _____ (skaits) 
◊ Līdzdarbības līgums - _____ (skaits) 
◊ Cita forma (vienošanās, sadarbības memorands, rīkojums, tml.) 

___________________________________________________________  
◊ Neīsteno 

 
10. Pēc kādiem kritērijiem Iestādē tiek noteikts, vai pārvaldes uzdevumu 

nepieciešams/iespējams deleģēt (nodot ārpakalpojumā), proti, deleģēšanas paredzamā 
efektivitāte? 
◊ Finansiālais izdevīgums 
◊ Pakalpojuma pieejamība 
◊ Pakalpojuma kvalitāte 
◊ Iestādes nespēja uzdevuma izpildi nodrošināt ar saviem resursiem 
◊ Faktiskā iespējamība nodot uzdevuma veikšanu citai personai 
◊ Politisko amatpersonu vēlme deleģēt pārvaldes uzdevumus 
◊ Citi kritēriji: ____________________________________________ 
◊ Šāds izvērtējums netiek veikts 

 
11. Ja Iestāde ir deleģējusi pārvaldes uzdevuma veikšanu, kādā veidā notika piemērotākā 

pretendenta izvēle (gadījumos, kad pretendents nav konkrēti noteikts ārējā normatīvā 
aktā)? 
◊ Likumsakarīgi – bija tikai viens pretendents, kas to varētu veikt 
◊ Organizējot publisku iepirkumu/partnerības iepirkumu 
◊ Pretendentu atlase (izvērtēšana), neorganizējot publisku iepirkumu 
◊ Cits __________________________________________ 

 
12. Kritēriji, kas tika ņemti vērā, izvēloties piemērotāko pretendentu, ar kuru veikt 

sadarbību vai kam veikt deleģējumu: 
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◊ Pieredze  
◊ Reputācija 
◊ Līdzšinējā sadarbība ar Iestādi 
◊ Pieejamie resursi 
◊ Personāla kvalifikācija 
◊ Darbība attiecīgā jomā 
◊ Pretendenta izteikta vēlēšanās  
◊ Citi: __________________________________________ 

 
13.  Kā Jūs kopumā vērtējat Iestādē pastāvošo praksi valsts pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanā un sadarbībā ar privātajiem partneriem? 
◊ Tā pastāv, tiek veidota apdomāti, strukturēti un skaidri 
◊ Tā pastāv, taču veidojusies laika gaitā, apstākļu ietekmē un nereti 

neapzināti 
◊ Tā ir nesakārtota neskaidrā tiesiskā regulējuma dēļ, taču praksē 

problēmas nerada 
◊ Tādas nav 
◊ Cits variants ___________________________________ 

 
14. Deleģējumi un valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas piemēri Iestādē, kuru 

praktiskajā īstenošanā Iestāde ir konstatējusi nepilnības vai uzskata, ka 
līdzšinējā prakse būtu maināma:  
◊ ______________________________________________ 
◊ ______________________________________________ 
◊ ______________________________________________ 

 
15. Cita, Jūsuprāt, būtiska informācija, kas nav ietverta iepriekšējos punktos, bet 

kas būtu noderīga pilnvērtīgas analīzes veikšanai: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Aptauja tiek veikta Valsts kancelejas projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” 
(Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) ietvaros. Projekta īstenošanu 100% apmērā finansē Eiropas 
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai 
valsts pārvaldē” mērķis ir sekmēt valsts konkurētspējas paaugstināšanos, īstenojot efektīvu strukturālo 
reformu ieviešanu valsts pārvaldē, kā arī paaugstinot reformu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības 
instrumentu kvalitāti. Projekta vadītāja Valsts kancelejā – Stratēģiskās analīzes departamenta 
konsultante I.Vaivare (67082975, inese.vaivare@mk.gov.lv). 
 


