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Sākotnējās aptaujas anketu atbilžu apkopojums 

Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Tieslietu 
ministrija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

MK 29.04.2003. 
noteikumu Nr.243 
"Tieslietu ministrijas 
nolikums" 4.2. 
nodrošināt valsts 
oficiālo publikāciju un 
tās informācijas 
sistematizēšanu (tai 
skaitā tiesību aktu 
konsolidāciju) 

Cits 
variants 

  Privātperson
as 

  Cits Cits variants     Cits         

Ieslodzīju-
ma vietu 
pārvalde 

Jā Tādu nav Nē                         

Juridiskās 
palīdzības 
administrā-
cija 

Jā Juridiskās palīdzības 
nodrošināšana, 
norīkojot juridiskās 
palīdzības sniedzējus 

Jā       Cits līgums, Cits 
variants 

      Pieredze, Reputācija, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Tiesu 
administrā-
cija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

Tiesu administrācija 
sadarabībā ar VAS 
Tiesu namu aģentūra 
nodrošina tiesas un 
zemesgrāmatu nodaļas 
ar darba telpām un 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju saskaņā ar 
likuma "Par tiesu varu" 
107.otrās daļas 
21.punktu 
Tiesu administrācija 
organizē tiesnešu un 
tiesu darbinieku 
mācības saskaņā ar 
MK 16.12.2003. 
noteikumiem Nr.720  
Tiesu administrācija 
saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem 
nodrošina Tiesu 
informatīvās sistēmas 
datu lietošanu un to 
apmaiņu starp valsts 
informācijas sistēmām 
elektroniskā veidā 
saskaņā ar Valsts 
informācijas sistēmu 
likuma 8.panta 
3.punktu 

Jā Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 

Privātperson
as 

  Līdzdarbības 
līgums 

līgums, 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts, Cits 
variants 

Līdzdarbības 
līgums  

Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu, 
Cits 

Pieredze, Pieejamie 
resursi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

UR Jā               Neīsteno       Tādas nav     



Pielikums Nr.3 
Gala ziņojumam projektā: 

Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde 
Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2010/17 ESF 

 

Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Maksātnes-
pējas 
administrā-
cija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Administratoru 
sertificēšana 

Nē Deleģējumi 
privātperson
ām  

Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

  Neīsteno       Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Valsts 
probācijas 
dienests 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Izlīguma funkcijas 
ietvaros, 
brīvprātīgajiem 
probācijas 
darbiniekiem - 
izlīguma starpniekiem, 
ar līdzdarbības līgumu 
nodots uzdevums - 
izlīguma procesa 
īstenošanauzraudzības 
funkcijas ietvaros, 
biedrībai uz sadarbības 
līguma pamata, nodota 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
probācijas 
klientiempiespiedu 
darba un sabiedriskā 
darba funkciju ietvaros 
uz vienošanās pamata 
notiek sadarbība ar 
valsts un pašvaldību 
institūcijām un 
nevalstiskajām 
organizācijām, kas 
darba devējs 
probācijas klientiem 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Līdzdarbības 
līgums 

līgums   Pakalpojuma 
pieejamība, 
Citi kritēriji 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu, 
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Darbība attiecīgajā 
jomā, Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma 
probācijas klientiem 
tiek nodrošināts 
atbilstoši iestādes 
budžetam, nevis 
reālajām vajadzībām. 
Noslēgto lūgumu 
ietvaros dienests 
nodrošina 
nepārtrauktu līguma 
izpildes kvalitātes 
kontroli. 

Valsts tiesu 
ekspertīžu  
birojs 

Jā Retos gadījumos 
augstskolu un 
zinātnisko institūtu 
analītisko iekārtu 
izmantošana 
ekspertīžu veikšanā un 
zinātniskos pētījumos 
jaunu ekspertīžu 
metožu izstrādāšana; 
Nekustama īpašuma 
valsts kadastra 
informācijas sistēmas 
datu bāzes 
izmantošana auto 
tehniskajā ekspertīzē 

Cits 
variants 

        savstarpēja 
koresponden
ce, līgums 

Neīsteno     Pieredze, Līdzšinējā 
sadarbība ar Iestādi, 
Personāla kvalifikācija 

      

Gintermuiža Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

sociālās aprūpes 
iestādes, tiesas, 
policija, pašvaldības. 

                    Tā ir 
nesakārtota 
neskaidrā 
tiesiskā 
regulējuma 
dēļ, taču 
praksē 
problēmas 
nerada 

  Pieeja jautājumu 
formulējumam ir tikai 
no valsts ierēdņu 
skatu punkta, nav 
redzama interese par 
uzdevumiem, kurus 
var nodot un kurus 
spētu realizēt 
publiskās personas 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

VSIA 
"DPNS" 

Jā nav Nē                         

Strenču 
Psihoneiro-
loģiskā 
limnīca 

Jā ēdināšanas 
pakalpojumu 
sniegšana slimnīcas 
pacientiem 

Nē           Neīsteno Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Pieredze, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tādas nav     

VSIA "Bērnu 
psihoneiro-
loģiskā 
slimnīca 
"Ainaži"" 

Jā   Nē           Neīsteno Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

    Tādas nav     

Nacionālais 
rehabilitāci-
jas centrs 
"Vaivari" 

Jā                             

Valsts 
zemes 
dienests 

Jā Sadarbība ar vairākām 
publiskām personām, 
piemēram, VRAA, UR, 
zemegrāmata. 
Sadarbības priekšmets 
galvenokārt ir datu 
apmaiņa, kas izriet no 
šādām 
funkcijām:1)nodrošināt 
nekustamā īpašuma 
valsts kadastra 
darbību, 2)nodrošināt 
Valsts adrešu reģistra 
darbību, 3)nodrošināt 
aizsargjoslu 
informācijas sistēmas 
darbību 

Jā         līgums, 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts 

      Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Darbība attiecīgajā 
jomā, Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Cits variants   VZD tieši savas 
funkcijas nedeleģē, 
lēmumi par funkciju 
deleģēšanu tiek 
pieņemti TM un MK 
līmenī. Piemēram, 
Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 
29.panta 2.daļā 
noteikts, ka sertifikātu 
zemes kadastrālajam 
uzmērītājam iesniedz 
vai atsaka to pagarināt 
un sertifikātu anulē 
MK pilnvarota 
sertificēšanas 
institūcija. Atbilstoši šī 
panta piektajai daļai 
šīs sertificēšanas 
institūcijas izdotos  
administratīvos aktus 
var apstrīdēt VZD. 

Iekšlietu 
ministrija 

Jā                             

Valsts 
Policija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana, ceļu 
satiksmes drošības 
nodrošināšana; 
Izglītības procesa 
kvalitātes 
nodrošināšana; 
Starptautisko 
zinātnisko konferenču 
un semināru 
organizēšana; 
Izņemto un arestēto 
mantu glabāšana; 
atsevišķu ēku 
uzturēšana un 
apsaimniekošana; 
iepirkumi virs 50 000 
Ls 

Nē   Publiskas 
personas 

Sadarbības 
līgums 

  līgums   Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

    Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti 

Iepirkumu uzsākšanas 
un pabeigšanas laiks nav 
saskaņots ar iestādi, līdz 
ar to bieži vien kavēta 
līguma noslēgšana, 
iestāde spiesta 
iegādāties preci vai 
saņemt pakalpojumu 
ārpus iepirkuma 
procedūras, kā rezultātā 
veidojas nepamatoti 
līdzekļu atlikumi 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Valsts 
Robežsardze 

Jā                             

LR Vides 
aizsardzības 
un 
reģionālās 
attīstības 
ministrija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

Vides monitoringa un 
vienotas vides 
informācijas sistēmas 
veidošana; Vides 
informācijas datu bāzu 
uzturēšana, 
papildināšana un 
informācijas 
nodrošinājums 
sabiedrībai; Visparējo 
meteoroloģisko 
prognožu 
sagatavošana atbilstoši 
Civilās aizsardzības 
plānam; informācijas 
sagatavošana VUGD 
un Valsts Policijai; 
ārkārtas situāciju 
nodrošināšana; 
Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana; 
Elektrisko un 
elektronisko iekārtu 
ražotāju reģistrācija; 
Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
(KPFI) projektu 
iesniegumu konkursu 
organizēšana, projektu 
iesniegumu analīzes 
veikšana un 
priekšlikumu 
sagatavošana projektu 
iesniegumu vērtēšanas 
komisijai atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 
par KPFI un projektu 
vērtēšanas kritērijiem, 
kā arī priekšlikumu 
sagatavošana Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijai par projektu 
apstiprināšanu un 
finansējuma 
piešķiršanu; KPFI 
projektu īstenošanas 
un līgumu par projektu 
īstenošanu izpildi 
uzraudzība; KPFI 
projektu īstenotāju 
iesniegto pārskatu par 
projektu īstenošanas 
progresu un projektu 
rezultātu monitoringu 
pārbaude un 
apkopotas informācijas 
iesniegšana. 

Jā   Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Deleģēšanas 
līgums 

līgums, Cits 
variants 

Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā 

Cits variants Viena no būtiskākajām 
problēmām ir ļoti 
ierobežotie, 
nepietiekamie finanšu 
resursi deleģēto 
uzdevumu veikšanai, lā 
rezultātā uzdevumi tiek 
veikti tikai minimālā 
apjomā, pat nenosedzot 
ES tiesību aktos 
noteiktās prasības. 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

SIA 
"Latgales 
novada 
rehabilitā-
cijas centrs 
"Rāzna"" 

Jā                             

VSIA 
"Aknīstes 
psihoneiro-
loģiskā 
slimnīca" 

Jā                             

Valsts 
ugunsdzē-
sības un 
glābšanas 
dienests 

Jā Īstenot valsts politiku 
ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības, civilās 
aizsardzības un vienotā 
ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numura 
darbības jomā; 
uzraudzīt normatīvajos 
aktos noteikto 
ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 
prasību ievērošanu. 
Veikt ugunsdzēsības 
un glābšanas darbus 
un koordinēt iestāžu, 
organizāciju, 
komercsabiedrību un 
pašvaldību izveidoto 
ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu un 
brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju 
organizāciju darbību, 
kas saistīt ar 
ugunsdrošību un 
ugunsdzēsību. 

Nē         līgums Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

    Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Pilsonības 
un 
migrācijas 
lietu 
pārvalde 

Jā                             

SIA 
"Latvijas 
lauku 
konsultāciju 
un izglītības 
centrs" 

Jā                             

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

Jā   Nē             Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

    Tādas nav     
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Valsts 
Reģionālās 
attīstības 
aģēntūra 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

 - Valsts, ES fondu un 
citu fonanšu 
instrumentu finansēto 
aktivitāšu ieviešana un 
uzraudzība; 
- Analītiskās un 
pētnieciskās darbības 
nodrošināšana un 
koordinēšana saistībā 
ar teritoriālās attīstības 
procesiem valstī; 
- Eiropas telpiskās 
plānošanas 
novērošanas tīkla 
:atvijas nacionālā 
kontaktpunkta 
darbības 
nodrošināšana; 
- Valsts informācijas 
sistēmu un 
elekrtonisko 
pakalpojumu 
uzturēšana un 
attīstība; 
- Elektronisko 
iepirkumu sistēmas 
darbības 
nodrošināšana un 
attīstība. 

Nē                         

Jēkabpils 
novada 
pašvaldība 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

  Jā   Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu), 
Sadarbības 
līgums 

  līgums Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pieredze, Līdzšinējā 
sadarbība ar Iestādi, 
Personāla kvalifikācija 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Jelgavas 
novada 
dome 

Jā - Izveidota civilās 
aizsardzības komisija 
ar Jelgavas pilsētas 
domi un Ozolnieku 
novadu; 
- Sociālās aprūpes 
centra pakalpojumi 
Ozolnieku novadā 

Jā   Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

Publiskās un 
privātās 
partnerības 
līgums 

līgums   Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Reputācija, Pieejamie 
resursi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

Nav nedz īpašas 
prakses, nedz pieredzē 
bāzētu nepilnību 

  

LR Pārtikas 
un 
Veterinārais 
dienests 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts uzraudzībā 
esošo dzīvnieku 
infekcijas slimību 
apkarošanas un 
uzraudzības 
programmas 
īstenošana. 

Jā   Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Cits 

  Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Citi Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

VA 
"Lauksaim-
niecības 
datu centrs" 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Ciltsdarba likuma 
5.panta 8. un 
10.apakšpunkti- 
8.apakšpunkts: 
izsniedz fiziskajām 
personām šā likuma 
13.pantā pirmajā, 
otrajā, trešajā un 
ceturtajā daļā minētos 
sertifikātus un 
apliecības;- 
10.apakšpunkts: veic 
slaucamo govju un 
piena šķirņu kazu 
vispārraudzību 

Nē       Deleģēšanas 
līgums 

līgums   Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem, 
Politisko 
amatpersonu 
vēlme deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Cits variants Izskatot jautājumus par 
funkciju deleģējumu 
citām personām, būtu 
nepieciešams veikt 
ekonomisko un 
finansiālo izvērtējumu, 
jo, ja valsts kādu no 
davām funkcijām deleģē 
izpildei citai iestādei, 
personai, tad šim 
pakalpojumam jākļūst 
finansiāli izdevīgākam, 
tas ir lētākam, 
pieejamākam un 
kvalitatīvākam, valstij 
būtu tikai jāuzrauga šīs 
funkcijas izpilde nevis 
jānodrošina arī 
finansējums šīs funkcijas 
izpildei, funkciju 
deleģējumu nedrīkstētu 
ietekmēt politiskais un 
augstākminēto 
amatpersonu lēmums 
vai spiediens. 

Būtu nepieciešams 
izvērtēt ieguvumus, ko 
iegūst valsts un ko 
iegūst sabiedrība no tā 
ka viena vai otra 
funkcija tiek deleģēta 
no valsts pārvaldes 
citai personai. 

VAS "Lauku 
attīstības 
fonds" 

Jā                             

Valsts meža 
dienests 

Jā                             

Nodrošinā-
juma Valsts 
aģentūra 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts materiālu 
rezervju veidošana, 
glabāšana, uzskaite, 
atjaunināšana, 
izsniegšana, 
iznomāšana, 
aizdošana, realizācija 
un ar šīs funkcijas 
īstenošanu saistītie 
izdevumi; ar 
krimināllietām saistīto 
lietisko pierādījumu un 
arestētās mantas, 
administratīvo 
pārkāpumu lietās 
izņemtās mantas un 
dokumentu glabāšana, 
realizācija vai 
iznīcināšana; 
centralizēto iepirkumu 
veikšana IeM un tās 
padotībā esošo iestāžu 
vajadzībām. 

Nē         Cits variants Neīsteno             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Gulbenes 
novada 
dome 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

- Ūdensapgāde, 
kaanlizācija daļā 
novada- Siltumapgāde 
daļā novada- Sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošana 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Privātperson
as 

  Cits līgums Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt, 
Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Pieejamie resursi, Darbība 
attiecīgajā jomā 

      

Valkas 
novada 
dome 

Jā   Nē           Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

          

Zilupes 
dome 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Organizēt 
iedzīvotājiem 
komunālos 
pakalpojumus - 
izveidotas pašvaldības 
SIA "Zilupes LTD" un 
SIA "Bidrija"- Gādāt 
par savas 
administratīvās 
teritorijas 
labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību - ar ceļu 
tīrīšanu un remontu 
nodarbojas SIA 
"Zilupes LTD" un SIA 
"Bidrija", ar atkritumu 
savākšanu - SIA 
"L&T"- nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību - izveidota 
pašvaldības SIA 
"Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs" (veco ļaužu 
aprūpe)- nodrošināt 
būvniecības procesa 
tiesiskumu - noslēgts 
līgums ar Ludzas 
novada  būvvaldi (jo 
savas būvvaldes nav) 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Publiskas 
personas 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

  Cits variants Neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pieredze, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti 

    

Valsts 
aģentūra 
"Latvijas 
institūts" 

Jā                             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Ekonomikas 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

EM vienotas valsts 
politikas izstrādē un 
īstenošanā sadarbojas 
ar visām valsts 
pārvaldes iestādēm, kā 
arī saskaņā ar 
6.11.punktu 
konsultējas ar 
nevalstiskajām 
organizācijām lēmuma 
pieņemšanas procesā, 
veicina sociālo dialogu 
jautājumos, kas saistīti 
ar politikas izstrādi un 
īstenošanu, kā arī 
iesaista sabiedrības 
pārstāvjus valsts 
pārvaldē. Ar 
19.06.2008. likumu 
„Grozījumi likumā „Par 
bīstamajām iekārtām” 
valsts uzraudzības un 
kontroles institūcijas 
funkcija. Ar 
12.06.2009.gada 
likumiem: „Grozījumi 
Standartizācijas 
likumā”, „Grozījumi 
likumā „Par atbilstības 
novērtēšanu” un 
„Grozījumi likumā „Par 
mērījumu vienotību”, 
nacionālo 
standartizācijas, 
akreditācijas un 
metroloģijas institūciju 
funkcijas un uzdevumi 
ir deleģēti SIA 
„Standartizācijas. 
akreditācijas un 
metroloģijas centrs” 
attiecīgajām 
struktūrvienībām. 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu), 
Citā 
normatīvā 
aktā noteikti 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
normatīvo 
aktu, tā 
punktu) 

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

savstarpēja 
koresponden
ce, līgums, 
Cits variants 

  Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai, Citi 
kritēriji 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt, 
Cits 

Pieredze, Reputācija, 
Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

 Deleģējot valsts 
pārvaldes uzdevumus 
turpmāk būtu rūpīgāk 
vērtējami iespējamie 
ieguvumi un zaudējumi, 
lai nerastos pretrunas ar 
ES normatīvo 
regulējumu un netiktu 
pasliktināta 
uzņēmējdarbības vide; 
Ārējā normatīvajā aktā, 
ar kuru tiek deleģēta 
valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšana 
privātpersonai, būtu 
jānorāda institūcija, kas 
uzrauga deleģētā valsts 
pārvaldes uzdevuma 
izpildi. Vienlaikus būtu 
nepieciešams noteikt, ka 
uzraugošajai institūcijai 
ir jānoslēdz līgums ar 
personu, kam deleģēts 
valsts pārvaldes 
uzdevums, ietverot 
līgumā kārtību, kādā tiks 
uzraudzīta valsts 
pārvaldes uzdevumu 
izpilde un to finansēšana 
kārtība; 
Privātpersonas ne 
vienmēr juridiski korekti 
izpilda procedūras un 
noformē dokumentus; 
Atšķirīga vienu un to 
pašu normu 
interpretācija dažādās 
iestādēs; 
iestādei nav tiešas 
ietekmes uz lēmumu 
pieņemšanu. 

Lai būtu iespējams 
objektīvi izvērtēt 
valsts pārvaldes 
funkciju deleģēšanu 
turpmāk, analīzes 
jautājumi būtu 
strukturējami, ņemot 
vērā normatīvo 
regulējumu atšķirīgās 
jomās, piemēram, kā 
akreditācijas, 
standartizācijas, 
metroloģijas un 
bīstamo iekārtu 
tehniskās uzraudzības 
jomās, kurās veicamās 
funkcijas un uzdevumi 
ir pietiekami atšķirīgi, 
normatīvajos aktos 
paredzēto mērķu 
sasniegšanai.  

Latvijas 
Investīciju 
un attīstības 
aģentūra 

Jā   Nē                         

Ķekavas 
novada 
pašvaldība 

Jā   Nē           Neīsteno             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Centrālā 
Statistikas 
Pārvalde 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Datu vākšana un 
metodoloģijas izstrāde 

Jā       Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

līgums Neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu, 
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Cits variants     

Patērētāju 
tiesību 
aizsardzības 
centrs 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Produktu īpašību 
laboratoriska pārbaude 

Nē Uzdevumu 
nodošana 
citā formā  

Privātperson
as 

    līgums Neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Pieredze, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tādas nav     

Valsts 
izglītības 
satura 
centrs 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Dažādu projektu 
izstrāde; 
informatīvo pasākumu 
veidošana; 
diagnosticējošo 
uzdevumu izstrāde; 
olimpiāžu uzdevumu 
sagatavošana; 
metodisko materiālu 
izstrāde; 
izglītības nozaru 
jautājumu risināšana 

Nē   Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Sadarbības 
līgums 

Cits līgums, 
saprašanās 
memorands, 
Cits variants 

  Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, Citi 
kritēriji 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Darbība attiecīgajā 
jomā, Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

Valsts pārvaldes 
uzdevumus nedeleģējam 
un nenododam  

  

Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests 

Jā Izglītības programmu 
un izglītības iestāžu kā 
arī eksaminācijas 
centru akreditācijas 
ekspertu piesaiste 
(akreditācijas procesā 
tiek piesaistīti 
neatkarīgi eksperti), 
kas nodrošina 
objektīvu akreditācijas 
procedūras daļas 
veikšanu 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts  

līgums   Citi kritēriji Pretendentu 
atlase 
(izvērtē-
šana), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Valsts 
izglītības 
attīstības 
aģentūra 

Jā                             

Studiju un 
zinātnes 
administrā-
cija 

Jā   Nē           Neīsteno             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Siguldas 
novada 
dome 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

- Organizēt 
iedzīvotājiem kom.pak. 
ūdens apgāde un 
kanalizācija- Sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošana- 
Veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu 
un sportu 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakal-
pojumu  

  Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

  Cits līgums   Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu 

Darbība attiecīgajā jomā Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

Koncesijā nodota 
pašvaldības 
kapitālsabiedrība 

  

Valsts 
Ieņēmumu 
dienests 

Jā Valsts ieņēmumu 
dienestam tam 
noteikto funkciju un 
uzdevumu efektīvai 
īstenošanai ir 
izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar citām 
publiskām personām 
vai privātpersonām, 
bet šo sadarbību nevar 
uzskatīt par pārvaldes 
uzdevumu deleģējumu 
Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma V 
nodaļas izpratnē un 
pilnvarojumu veikt 
pārvaldes uzdevumu 
minētā likuma VI 
nodaļas izpratnē. 

Cits 
variants 

          Neīsteno Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

    Tādas nav     

Aizsardzības 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts aizsardzības 
politikas īstenošana; 
Likuma "Par Latvijas 
Republikas valdības un 
Krievijas Federācijas 
valdības vienošanos 
par Latvijas 
apbedījumu statusus 
Krievijas Federācijas 
teritorijā un Krievijas 
apbedījumu statusu 
Latvijas Republikas 
teritorijā" 2.pantā 
minēto tehnisko 
uzdevumu izpilde; 
dalība Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijās, 
ES un citu 
starptautisko drošības 
un aizsardzības 
organizāciju drošības 
un valsts aizsardzības 
politikas veidošanā; 
sadarbības ar 
zinātniskajām 
organizācijām valsts 
aizsardzības jomā 
koordinēšana; 
sabiedrības 
informēšana par 
nozares politiku un 
ministrijas padotībā 
esošo iestāžu darbību. 

Jā Deleģējumi 
privātperson
ām  

Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Deleģēšanas 
līgums, 
Līdzdarbības 
līgums 

līgums Pamatojoties 
uz 
pilnvarojum
u, kas 
ietverts 
normatīvā 
aktā 

Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Līdzšinējā 
sadarbība ar Iestādi, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Finanšu 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Dārgmetālu, 
dārgakmeņu un to 
izstrādājumu proves 
noteikšana, 
zīmogošana, sastāva 
analīze, ekspertīze un 
novērtēšana; 
To vietu reģistrācija, 
kur tiek veikta 
saimnieciskā darbība 
ar dārgmetāliem, 
dārgakmeņiem un to 
izstrādājumiem; 
Administratīvo 
pārkāpumu protokolu 
sastādīšana par 
konstatētajiem 
normatīvo aktu 
pārkāpumiem 
pārbaudes vietās, 
kurās tiek veikta 
saimnieciskā darbība 
ar dārgmetāliem, 
dārgakmeņiem un to 
izstrādājumiem 

Jā Deleģējumi 
privātperson
ām  

Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Deleģēšanas 
līgums 

līgums   Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

    Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti 

    

Valsts Kase Jā Valsts parāda un 
aktīvu vadības 
funkcijas vai uzdevumi 
nav deleģēti 
īstenošanai ārpus 
iestādes, tacu to 
īstenošanai ir regulāra 
sadarabība ar citām 
publiskām un privātām 
personām 

Nē                 Pieredze, Reputācija, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Centrālā 
finanšu un 
līgumu 
aģentūra 

Jā                             

Labklājības 
ministrija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

Valsts finansēto sociālo 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
(tehnisko palīglīdzekļu 
pakalpojumu 
nodrošināšana, 
neredzīgo un 
nedzirdīgo personu 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana un no 
vardarbības cietušo 
bērnu sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana) 

Nē   Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

līgums Neīsteno Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

Valsts pārvaldes 
funkcijas deleģētas 
salīdzinoši nesen un nav 
iegūti apstiprinājumi par 
nepieciešamām 
izmaiņām 

  

Izložu un 
azartspēļu 
uzraudzības 
inspekcija 

Jā   Nē           Neīsteno Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

VA Kultūras 
informācijas 
sistēmas 

Jā   Nē                         

Valsts darba 
inspekcija 

Jā   Nē                   Tādas nav     

Valsts 
kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

īstenot valsts pārvaldi 
kultūras pieminekļu 
aizsardzībā 
(2.1.punkts) 
Uzdevumi:  
apzināt objektus, 
kuriem ir kultūras 
vērtība (3.1.punkts);  
izvērtēt objektu 
atbilstību valsts vai 
vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļa 
statusam (3.2.punkts);  
noteikt kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības zonas un 
to uzturēšanas režīmu 
(3.5.punkts);  
izvērtēt un saskaņot 
būvprojektus, kas 
izstrādāti kultūras 
pieminekļiem vai 
objektiem, kas atrodas 
kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonā 
(3.6.punkts);  
veikt citus 
normatīvajos aktos 
noteiktos uzdevumus 
(3.23.punkts). MK 
08.03.2004 noteikumu 
Nr.127 „Rīgas 
vēsturiskā centra 
saglabāšanas un 
aizsardzības 
noteikumi” (turpmāk – 
Noteikumi nr.127) 
12.3.punkts – noteiktu 
ēku būvju un to 
elementu 
kultūrvēsturiskās 
vērtības līmeni Rīgas 
vēsturiskajā centrā un 
tā aizsardzības zonā. 

Cits 
variants 

  Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu), 
Citā 
normatīvā 
aktā noteikti 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
normatīvo 
aktu, tā 
punktu) 

Cits savstarpēja 
koresponden
ce, līgums, 
pārvaldes 
lēmums, 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts 

  Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze, Reputācija, 
Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

Sadarbība gan saturiski, 
gan organizatoriski būtu 
efektīvāka, ja par veikto 
uzdevumu speciālistiem 
būtu iespējama 
samaksa, šobrīd ārpus 
iestādes strādājošie 
nozares speciālisti  un 
eksperti (zinātnieki, 
praktiķi), kā arī 
nevalstiskās 
organizācijas, kas 
pastāvīgi līdzdarbojas 
jautājumu izskatīšanā, 
piemēram, ekspertu 
padomēs, uzdevumus 
veic uz brīvprātības 
pamata, par to papildus 
atalgojumu no 
Inspekcijas nesaņemot.  

Uzdevumu 
deleģēšanas princips 
pašvaldībām paredz 
noteikta finansējuma 
nodrošināšanu tā 
izpildei. Paredzētā 
iespēja deleģēt 
atsevišķus pārvaldes 
uzdevumus 
pašvaldībām, tapa 
pieņemta, ņemot vērā, 
ka tikai atsevišķas 
pašvaldības iepriekš 
bija paudušas 
gatavību šādus 
papildus uzdevumus 
uzņemties, kuru 
veikšanai tām nebūtu 
nepieciešami papildus 
līdzekļi, un kā 
rezultātā būtu 
iespējams samazināt 
iedzīvotājiem veicamo 
administratīvo procesu 
skaitu. Izvērtējot 
normatīvo aktu 
regulējumu, tiek 
ņemtas vērā visas 
iespējas samazināt 
administratīvo 
procedūru skaitu 
personām, vienlaikus 
nodrošinot pietiekami 
efektīvu kontroli pār 
vides pārmaiņām. 
Papildus tam 
Inspekcijas ieskatā no 
resursu taupības 
viedokļa pamatoti būtu 
vienkāršot individuālo 
kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonu 
noteikšanas kārtību, 
gadījumos, kad ir 
pamatoti to 
samazināt. Rezultātā 
samazinātos 
apgrūtināto teritoriju 
lielums, neatstājot 
negatīvu ietekmi uz 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanu. 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Valmieras 
pilsētas 
pašvaldība 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Atsevišķu pašvaldības 
autonomo funkciju, 
kas noteikts likuma 
"Par pašvaldībām" 
15.pantā (piemēram, 
15.panta pirmās daļas 
pirmajā punktā - 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas, 
siltumapgādes 
organizēšana 
iedzīvotājiem) 
realizācijas izpildi 
nodrošina pašvaldības 
dibinātas 
kapitālsabiedrības 
(SIA), kurās 
pašvaldība ir vienīgais 
dalībnieks un kurā tai 
pieder visas kapitāla 
daļas. Savukārt 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas un 
sabiedriskā transporta 
pakalpojumu 
organizēšanu 
(15.panta pirmās daļas 
1. un 19.punkts) 
realizē arī 
kapitālsabiedrības, 
kurās dalībnieki ir 
vairākas publiskas 
personas - 
pašvaldības. Kopumā 
gandrīz visu funkciju 
un pienākumu izpildi 
nodrošina pašvaldība, 
tās iestādes un 
kapitālsabiedrības. 

Nē                       Iepriekš pašvaldība ir 
veikusi arī iepirkumus 
(atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam 
par likuma 2.pielikuma 
B.daļas 
pakalpojumiem) - par 
īslaicīgās sociālās 
aprūpes un 
medicīniskās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
sniegšanu Valmieras 
pilsētas iedzīvotājiem; 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 
sniegšana Valmieras 
pilsētas bērniem, kuri 
nonākuši krīzes 
situācijās. 
Atbilstoši Latvijas 
Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā 
noteiktajam, 
pašvaldība ar 
saistošajiem 
noteikumiem par 
sabiedrisko kārtību ir 
pilnvarojusi 
noteikumos noteiktās 
amatpersonas 
kontrolēt noteikumu 
izpildi, uzlikt 
administratīvos sodus 
noteikumos noteiktajā 
kārtībā un apmērā,  
un sastādīt 
administratīvā 
pārkāpuma protokolus 
par noteikumu 
pārkāpumiem. 

Valsts bērnu 
tiesību 
aizsardzības 
inspekcija 

Jā   Nē           Neīsteno             

Autotrans-
porta 
inspekcija 

Jā                             

Sociālās 
integrācijas 
valsts 
aģentūra 

Jā                             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Ventspils 
pilsētas 
dome 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Likuma "Par 
pašvaldībām" 15.pants 
- sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana; 
ūdensapgāde un 
kanalizācija, 
notekūdeņu 
savākšana, novadīšana 
un attīrīšana; 
nodrošināt veselības 
aprūpes pieejamību, 
kā arī veicināt 
iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu; 
rūpēties par kultūru; 
sabiedriskā transporta 
pakalpojumi. 

Jā   Publiskas 
personas 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

līgums Līdzdarbības 
līgums  

Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Cits Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Transporta 
nelaimes 
gadījumu un 
incidentu 
izmeklēša-
nas birojs 

Jā   Nē                         

Valsts 
dzelzceļa 
administrā-
cija 

Jā sadarbība ar 
konsultantiem vides 
politikas un rīcības 
programmas 
izstrādāšanā, kā arī 
riska līmeņa 
izstrādāšanā 

Nē         līgums Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, Citi 
kritēriji 

  Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

  Deleģējums nevar tikt 
uzdots piespiedu kārtā 
ar augstākstāvošas 
iestādes rīkojumu, 
vienlaicīgi neatbrīvojot 
pašu iestādi no 
atbildības par 
konkrētās funkcijas 
izpildi 

Valsts tiesu 
medicīnas 
ekspertīzes 
centrs 

Jā                             

Daugavpils 
pilsētas 
dome 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Daugavpils pilsētas 
some likuma "Par 
pašvaldībām" 15.pantā 
noteiktās autonomās 
funkcijas īsteno pati, 
kā arī atsevišķus 
uzdevumus veic 
pašvaldības izveidotās 
kapitālsabiedrības, tai 
skaitā likuma "Par 
pašvaldībām" 8.pantā 
noteiktās autonomās 
funkcijas. 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 

Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Deleģēšanas 
līgums, Cits 

līgums Neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Politisko 
amatpersonu 
vēlme deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus 

  Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tādas nav Likuma "Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju" 
20.panta septītā daļa 
noteic, ka pašvaldībai ir 
pienākums pārvaldīt un 
apsaimniekot dzīvojamo 
māju līdz tās 
pārvaldīšanas tiesību 
nodošanai dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai 
ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai. 
Izpildot šo uzdevumu, 
pašvaldība nav tiesīga 
noslēgt deleģēšanas 
līgumu, jo likumu 
normās tas nav noteikts. 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Rīgas 
Stradiņa 
universitāte 

Jā Medicīnas un veselības 
aprūpes studentu 
mācības prakstiskajā 
darbā, par ko tiek 
slēgti sadarabības 
līgumi ar ārstniecības 
iestādēm un/vai 
personālu 

Jā         līgums   Šāds 
izvērtējums 
netiek veikts 

    Tādas nav   Ņemot vērā, ka 
informācija tiek prasīta 
no daudziem 
adresātiem, kam var 
būt dažāda izpratne, 
analīzes ietvaros 
lietder;igi nodefinēt 
jēdziena "valsts 
pārvaldes uzdevumi 
šīs analīzes izpratnē". 
Pretējā gadījumā 
veidojas dažāda 
izpratne par "valsts 
pārvaldes uzdevumu" 
saturu un šī satura 
robežām, veidojot 
dažādas sadarbības 
formas fiziskām un 
juridiskām personām 

Veselības 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

ārstu un zobārstu 
sertifikācija; 
funkcionālo speciālistu, 
funkcionālo speciālistu 
asistentu, ārstu palīgu, 
kosmētiķu, laborantu 
un zobu tehniķu 
sertifikācija; māsu, 
zobārstniecības māsu, 
vecmāšu un zobu 
higiēnistu sertifikācija; 
farmaceitu un 
farmaceitu asistentu 
reģistrēšana, 
farmaceitu 
sertifikācija; iekšējā 
audita funkcija   
sadarbība ar Finanšu 
ministriju notiek 
Iekšējā audita likuma 
noteikto pienākumu 
ietvaros, kā arī MK 
21.12.2010. 
noteikumu Nr.1153 
“Kārtība, kādā 
nodrošina revīzijas 
iestādes funkcijas ES 
struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 
vadībā” ietvaros;  
sadarbība pie pozīciju 
valsts viedokļa 
sagatavošanai 
izstrādes. 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

Cits variants   Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai, 
Politisko 
amatpersonu 
vēlme deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus, 
Citi kritēriji 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Veselības 
ekonomikas 
centrs 

Jā Pastāv sadarbība, 
piemēram, realizējot 
funkciju veikt 
sabiedrības veselības 
monitoringu un 
attiecīgi uzdevumu 
izmantojot dažādus 
informācijas avotus, 
iegūt, apkopot, 
apstrādāt un analizēt 
datus par iedzīvotāju 
veselības stāvokli, 
veselības riska 
faktoriem, sabiedrības 
veselības problēmām, 
atkarības slimībām un 
garīgo veselību, 
nepieciešama 
informācija no citām 
valsts, pašvaldību 
iestādēm, 
nevalstiskām 
organizācijām, kura 
tiek pieprasīta un 
saņemta funkciju un 
uzdevumu pilnvērtīgai 
izpildei. 
Pastāv sadarbība, 
piemēram, realizējot 
uzdevumu veidot un 
uzturēt garīgās 
veselības, narkotisko, 
psihotropo un toksisko 
vielu, alkohola un 
tabakas valsts 
starpnozaru 
informācijas un 
monitoringa sistēmu, 
tiek lūgts pašvaldībām 
sniegt informāciju par 
tajās veiktajām 
alkohola un narkotisko 
vielu lietošanas 
profilakses 
aktivitātēm, tāpat šāda 
informācija tiek lūgta 
nevalstiskām 
informācijām un 
saņemta bez maksas. 

Nē           Neīsteno       Tādas nav     

Neatlieka-
mās 
medicīnis-
kās 
palīdzības 
dienests 

Jā                             
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

VSIA Paula 
Stradiņa 
Klīniskā 
universitā-
tes slimnīca 

Jā                           Slimnīca ir valsts 
kapitālsabiedrība, kas 
ir dibināta un darbojas 
saskaņā ar Valsts 
kapitālsabiedrību 
likumu  un 
Komerclikumu. 
Slimnīca savas 
funkcijas un 
uzdevumus realizē 
pati, saprotams, ka 
komercdarbībā pastāv 
pakalpojumu 
iepirkšana tirgū, tāpat 
kā to pārdošana, taču 
tie nav uzskatāmi par 
iestādes uzdevumu 
nodošanu šī izpētes 
projekta kontekstā. 
Vienlaikus Slimnīca ir 
deleģēta veikt 
vairākus valsts 
uzdevumus: dažādu 
saslimšanu un 
patoloģiju, pacientu 
reģistri, dažādas 
darbības Černobiļas 
AES avārijā cietušajām 
personām, arodslimību 
izmeklēšana. 
Atsevišķos gadījumos 
neskaidri ir šādu 
deleģēto uzdevumu 
izpildes finansiālie, kā 
arī juridiskie 
jautājumi. 

Veselības 
inspekcija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Funkcija: Reģistrēt 
ārstniecības iestādes 
Ārstniecības iestāžu 
reģistrā un 
ārstniecības personas 
un ārstniecības 
atbalsta personas 
Ārstniecības personu 
un ārstniecības 
atbalsta personu 
reģistrā. Uzdevums: 
papildināt un uzturēt 
Ārstniecības iestāžu 
reģistru un 
Ārstniecības personu 
un ārstniecības 
atbalsta personu 
reģistru (saistībā ar 
ārtsniecības personu 
profesionālās 
kvalifikācijas 
atbilstības pārbaudi) 

Nē   Publiskas 
personas 

Sadarbības 
līgums 

  līgums Neīsteno Pakalpojuma 
kvalitāte, Citi 
kritēriji 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt, 
Cits 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Zāļu valsts 
aģentūra 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Zāļu un medicīnisko 
ierīču reģistrācijas 
jomā, klīnisko 
pētījumu izvērtēšanas 
jomā, zāļu 
blakusparādību 
monitoringa jomā 
ekspertīžu veikšanai 
tiek pieaicināti ārštata 
eksperti Darbam 
komisijās tiek 
uzaicināti ārštata 
darbinieki:Humāno 
zāļu reģistrācijas 
komisija ; Zāļu 
blakusparādību 
uzraudzības ekspertu 
padome ; 
Farmaceitiskās vai 
veterinārfarmaceitiskās 
darbības licencēšanas 
komisija ; Produkta 
atbilstības zāļu 
definīcijai 
novērtēšanas komisijas 
; MRP/DCP 
reģistrācijas procedūru 
veikšanā, kā arī Labas 
ražošanas prakses 
(GMP) inspekcijās un 
Labas klīniskās prakses 
(GCP) inspekcijās 
notiek darba dalīšana 
starp dalībvalstu 
kompetentajām 
institūcijām.Centrālajā 
procedūrā un MRP/DCP 
procedūrās reģistrēto 
produktu kvalitātes 
kontroles programmas 
arī paredz darba 
dalīšanu starp 
dalībvalstu kompetento 
institūciju 
laboratorijām. 
Sadarbībā ar Igaunijas 
un Lietuvas 
kompetentajā 
institūcijām notiek 
produktu ‘’Baltijas 
iepakojuma’’ 
apstiprināšana. 
Pediatrisko pētījumu 
plānu (PIP) izvērtēšana 
un apstiprināšana 
notiek sadarbībā ar 
Eiropas zāļu aģentūru 
(EMA) un Eiropas 
Komisijas institūcijām. 

Jā   Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

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

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

līgums, 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts, 
saprašanās 
memorands, 
Cits variants 

  Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem, Citi 
kritēriji 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu, 
Cits 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

  ZVA ir iesaistīta 
praktiskā sadarbība ar 
citu valstu 
kompetentajām 
institūcijām. Funkcija, 
ko, iespējams, varētu 
deleģēt  sabiedriskām 
organizācijām vai 
komersantiem ir  
kompetentas komisijas 
organizēšana, 
ekspertu piesaiste, lai 
vērtētu produkta 
piederību zālēm vai 
nē. Komisijai 
nevajadzētu 
aprobežoties tikai ar 
Aģentūras  
kompetencē esošā 
jautājuma- ir vai nav 
zāles- vērtēšanu, bet 
atrisināt no vienas 
puses komersantu 
interesējošo 
jautājumu, kas tad tas 
ir par robežproduktu, 
no otras puses noteikt 
komersanta tiesības, 
pienākumus produktu 
laižot tirgū.  Lēmuma 
pieņemšanā tiek 
ņemts vērā dalībvalstu 
viedoklis.  Dažādā 
valstu attieksme un 
likumdošanas 
nesakārtotība traucē 
komersantiem izplatīt 
produktu atbilstoši 
preces specifikai un 
sabiedrība ir spiesta 
produktu iegādāties 
citā valstī, ar visām no 
tā izrietošajām sekām. 
Pēc dalībvalstu 
uzskata zaudētājas ir 
dalībvalstis, kuras 
nepalīdz komersantam 
atrisināt tirgū laišanas 
nosacījumus un 
iespējas.   
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Sporta 
medicīnas 
valsts 
aģentūra 

Jā   Nē                         

SIA Rīgas 
Austrumu 
klīniskā 
universitā-
tes slimnīca 

Jā                             

Bērnu 
klīniskā 
universitātes 
slimnīca 

Jā                             

VSIA 
Traumato-
loģijas un 
ortopēdijas 
slimnīca 

Jā                             

VSIA 
Piejūras 
slimnīca 

Jā                             

Tūrisma 
attīstības 
valsts 
aģentūra 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Grāmatvedības 
uzskaite un kārtošana; 
Finanšu plānošana; 
Personāla vadība; IT 
uzraudzība un 
apkalpošana 

Nē, lai 
gan 
atsevišķus 
Iestādes 
uzdevumu
s veic 
citas 
iestādes, 
personas, 
samaksa 
par to nav 
paredzēta 

Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(1) 

Publiskas 
personas 

Sadarbības 
līgums 

  līgums Neīsteno Politisko 
personu vēlme 
deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tādas nav     

VSIA 
,,Straupes 
narkoloģis-
kā slimnīca''  

Cits variants Iepirkumu līgumi Nē                         

Valsts 
asinsdonoru 
centrs 

Jā organizēt un koordinēt 
ārstniecības iestāžu 
apgādi ar kvalitātes 
prasībām atbilstošiem 
asins komponentiem; 
sagatavo donoru asinis 
un asins komponentus 

Jā līgumi ar 
slimnīcām, 
kuru sastāvā 
ir asins 
sagatavošan
as nodaļas 

Publiskas 
personas 

Sadarbības 
līgums 

  līgums neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt 

Pieejamie resursi; 
Personāla kvalifikācija 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

iespējams jāpārskata 
sadarbības partneru 
skaits un viņu iespējas 
kvalitatīva produkta 
ražošanā 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Tieslietu 
ministrija 
par 
Civilstāvok-
ļa aktu 
reģistrāciju 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

◊ Civilstāvokļa aktu 
reģistrācija 
dzimtsarakstu nodaļās 
◊ Dzimtsarakstu 
departments nodrošina 
dzimšanas, laulības, 
miršanas apliecību 
veidlapu izsniegšana 
dzimtsarakstu nodaļām 
◊ Vārda, uzvārda un 
tautības ieraksta 
maiņas lietu 
sagatavošana 
dzimtsarakstu nodaļās, 
Dzimtsarakstu 
departaments 
sagatavotās lietas 
izskata 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām  

Publiskas 
personas 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

      Pakalpojuma 
pieejamība 

          

Valsts 
Priekuļu 
laukaugu 
selekcijas 
institūts 

Jā             līgums Cita forma 
(1) 

Pakalpojuma 
pieejamība; 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

  Pieredze; Līdzšinējā 
sadarbība ar Iestādi; 
Personāla kvalifikācija 

Tādas nav     

Kultūrizglī-
tības un 
nemateriālā 
mantojuma 
centrs 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts konkursu 
organizēšana 
sadarbībā ar nozares 
asociācijām; Dziesmu 
svētku procesa 
nodrošināšanai 
nepieciešamo 
pasākumu 
organizēšana  
Sadarbībā ar 
pašvaldībām un 
nevalstiskajām 
organizācijām 

Jā Uzdevumu 
nodošana 
citā formā 
(5) 

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Sadarbības 
līgums 

Cits līgums; 
faktiskas 
darbības bez 
formāla 
dokumenta 

Cita forma Pakalpojuma 
pieejamība; 
Pakalpojuma 
kvalitāte; Citi 
kritēriji 

Bija tikai 
viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt; 
Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu; 
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze; Līdzšinējā 
sadarbība ar Iestādi; 
Darbība attiecīgā jomā; 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti; Tā 
ir nesakārtota 
neskaidrā 
tiesiskā 
regulējuma 
dēļ, taču 
praksē 
problēmas 
nerada 

NVO nav pietiekamās 
kapacitātes un finanšu 
resursu, lai kvalitatīvi 
pildītu valsts funkciju 
deleģējumu 

  

Latvijas 
Valsts 
Augļkopības 
institūts 

jā   nē                         

V/a "Valsts 
Tehniskās 
Uzraudzības 
Aģentūra" 

Jā   Nē                         

Iepirkumu 
uzraudzības 
birojs 

Jā   Nē                         
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

valsts SIA 
"Sertifikā-
cijas un 
testēšanas 
centrs" 

Jā   Nē                         

Rekrutēša-
nas un 
jaunsardzes 
centrs 

Jā   Nē                         

Tieslietu 
ministrija 
par brīvajām 
juridiskajām 
profesijām 

Cits variants ◊ Atsevišķu kategoriju 
tiesu lietas ir nodotas 
zvērinātu notāru ( sk. 
15.jaut) pārziņā - 
zvērinātiem notāru 
kompetencē ir nodota 
bezstrīdus laulības 
šķiršanas lietu vešana 
un saistības 
priekšmeta 
pieņemšana glabājumā  

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

  Publiskas 
personas 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu) 

  Cits variants   Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai, 
Politisko 
amatpersonu 
vēlme deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus 

Cits Pieejamie resursi, Darbība 
attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Cits variants   Zvērināti notāri ir tiesu 
sistēmai piederīgas 
personas, kuras 
pastāv pie 
apgabaltiesām un 
pilda viņiem likumā 
noteiktos pienākumus. 
Amata darbībā 
zvērināti notāri 
pielīdzināti valsts 
amatpersonām. 
Zvērināts notārs 
amata darbībā 
pakļauts vienīgi 
likumam un pilda 
savus pienākumus kā 
neatkarīgs, neitrāls 
fizisko un juridisko 
personu civilo tiesību 
un likumisko interešu 
nodrošinātājs. 
Zvērināti notāri 
piekopj brīvo 
profesiju. Zvērinātu 
notāru profesionālā 
darbība (prakse) ir 
intelektuāls darbs, un 
tās mērķis nav peļņas 
gūšana. Par katru 
amata darbību 
zvērināti notāri ņem 
atlīdzību. Zvērinātu 
notāru atlīdzības taksi 
un tās noteikšanas 
kārtību nosaka 
Ministru kabinets. Tas 
nozīmē, ka 
likumdevējs 
zvērinātiem notāriem 
ir piešķīris īpašu 
statusu un noteicis 
regulējumu atlīdzības 
saņemšanai par 
zvērinātu notāru 
sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Veselības 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

ārstu un zobārstu 
sertifikācija; 
funkcionālo speciālistu, 
funkcionālo speciālistu 
asistentu, ārstu palīgu, 
kosmētiķu, laborantu 
un zobu tehniķu 
sertifikācija; māsu, 
zobārstniecības māsu, 
vecmāšu un zobu 
higiēnistu sertifikācija; 
farmaceitu un 
farmaceitu asistentu 
reģistrēšana, 
farmaceitu 
sertifikācija; apstiprina 
ārstniecības personu 
sarakstus, kurām ir 
tiesības ārstniecības 
iestādēs veikt 
izglītojamo un 
ārstniecības personu 
apmācību; veic 
Černobiļas AES 
avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku 
un Černobiļas AES 
avārijas rezultātā 
cietušo personu 
uzskaiti, šim nolūkam 
izveidojot minēto 
personu uzskaites 
vienotu datubāzi, 
izsniedz personas 
statusu apliecinošu 
apliecību; noteiktos 
ārstniecības profilos 
izstrādā metodiskos 
ieteikumus; iekšējā 
audita funkcija; 
sadarbība ar Finanšu 
ministriju notiek 
Iekšējā audita likuma 
noteikto pienākumu 
ietvaros, kā arī MK 
21.12.2010. 
noteikumu Nr.1153 
“Kārtība, kādā 
nodrošina revīzijas 
iestādes funkcijas 
Eiropas savienības 
struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 
vadībā” ietvaros; 
sadarbība pie pozīciju 
valsts viedokļa 
sagatavošanai 
izstrādes. 

Nē, lai 
gan 
atsevišķus 
Iestādes 
uzdevumu
s veic 
citas 
iestādes, 
personas, 
samaksa 
par to nav 
paredzēta 

Deleģējumi 
privātperson
ām (6 un 
vairāk) 

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu) 

līgums Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) 

Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai, 
Politisko 
amatpersonu 
vēlme deleģēt 
pārvaldes 
uzdevumus, 
Citi kritēriji 

  Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Personāla 
kvalifikācija, Darbība 
attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

VIDES 
PĀRRAUDZĪ-
BAS VALSTS 
BIROJS 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Vispārējā atbalsta 
funkcija - 
grāmatvedības 
pakalpojumus sniedz 
publiskā persona 
Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 
1.panta 1.punkta 
izpratnē. 

Nē, lai 
gan 
atsevišķus 
Iestādes 
uzdevumu
s veic 
citas 
iestādes, 
personas, 
samaksa 
par to nav 
paredzēta. 

Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(1) 

Publiskas 
personas 

Normatīvi 
tieši 
neregulēti 
gadījumi vai 
prakses 
rezultātā 
izveidojusies 
situācija, 
kurā 
pārvaldes 
uzdevumus 
īsteno kāda 
cita persona 

  kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts 

neīsteno Finansiālais 
izdevīgums; 
Pakalpojuma 
pieejamība;Pa
kalpojuma 
kvalitāte 

Cits: Vides 
aizsardzības 
un 
reģionālās 
attīstības 
ministrijas 
(iepriekš - 
Vides 
ministrijas) 
vēlme un 
nepieciešamī
ba optimizēt 
finanšu 
līdzekļu 
izlietošanu 
ministrijas 
un to 
padotībā 
esošajās 
iestādēs, 
t.sk. 
optimizējot 
grāmatvedīb
as 
pakalpojumu
s. 

Pieredze; Pieejamie 
resursi; Darbība attiecīgā 
jomā 

Tādas nav     

Zemkopības 
ministrija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

Saskaņā ar Ministru 
kabineta 29.04.2003. 
noteikumu Nr. 245 
“Zemkopības 
ministrijas nolikums” 
4. un 5. punktu ZM ir 
šādas funkcijas 
izstrādāt 
lauksaimniecības, 
meža nozares un 
zivsaimniecības 
politiku, organizēt un 
koordinēt tās 
īstenošanu 

Jā Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(53); 
Deleģējumi 
privātperson
ām (26)  

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 
(norādot 
konkrētu 
likumu, tā 
pantu, 
punktu), 
Sadarbības 
līgums, 
Normatīvi 
tieši 
neregulēti 
gadījumi vai 
prakses 
rezultātā 
izveidojusies 
situācija, 
kurā 
pārvaldes 
uzdevumus 
īsteno kāda 
cita persona 

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Deleģēšanas 
līgums 

līgums, 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts 

Cita forma 
(vienošanās, 
sadarbības 
memorands, 
rīkojums, 
tml.) (1) 
Pamatojoties 
uz 
pilnvarojum
u, kas 
ietverts 
normatīvā 
aktā (2) 

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 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt, 
Cits 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Personāla kvalifikācija, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās, Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Valsts 
sociālās 
apdrošinā-
šanas 
aģentūra 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
pensiju, pabalstu, 
atlīdzību un valsts 
sociālos pabalstu 
piešķiršana, kā arī to 
izmaksas 
nodrošināšana: 
1. pensiju un pabalstu 
skaidras naudas 
izmaksa ar piegādi 
dzīvesvietā; 
2. aģentūras 
pakalpojumu 
pieprasītāju 
iesniegumu 
pieņemšana atsevišķās 
pašvaldībās, NVA un 
nodošana aģentūrai 
lēmuma pieņemšanai, 
kredītiestādēs. 
Valsts fondēto pensiju 
shēmas (VFPS) 
administrēšana:  
1. VFPS dalībnieku 
kontu uzturēšana tiek 
sadalīta starp aģentūru 
un ārējo izpildītāju; 
2. VFPS dalībniekiem 
adresēto paziņojumu 
sagatavošana un 
nosūtīšana; 
3. VFPS dalībnieku 
iesniegumu 
pieņemšana – papildu 
pieejamības 
nodrošināšanai. 

Jā Deleģējumi 
privātperson
ām  (32); 
Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(6) 

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Sadarbības 
līgums, 
Normatīvi 
tieši 
neregulēti 
gadījumi vai 
prakses 
rezultātā 
izveidojusies 
situācija, 
kurā 
pārvaldes 
uzdevumus 
īsteno kāda 
cita persona 

Ārējs 
normatīvs 
akts (lūdzu, 
norādiet 
konkrēti, 
tajā skaitā 
pantu, 
punktu), 
Cits 

līgums   Finansiālais 
izdevīgums, 
Pakalpojuma 
pieejamība, 
Pakalpojuma 
kvalitāte, 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem, 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu, 
Cits 

Pieredze, Reputācija, 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi, Pieejamie resursi, 
Darbība attiecīgajā jomā, 
Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

valsts 
aģentūra 
"Latvijas 
Infektolo-
ģijas centrs" 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Veikt infekcijas slimību 
profilakses un 
izplatības 
ierobežošanas 
pasākumus (MK 
04.01.2005. Nr.8 
4.5.1.apakšpunkts) 

Cits 
variants 

Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(14); 
Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 
(2)   

Publiskas 
personas; 
Privātperson
as 

Citā 
normatīvā 
aktā noteikti 
gadījumi  

Ārējs 
normatīvs 
akts 

līgums Līdzdarbības 
līgums (2) 

Pakalpojuma 
pieejamība; 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai; Citi 
kritēriji 

Likumsakarī
gi – bija 
tikai viens 
pretendents, 
kas to 
varētu veikt;  
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze; Reputācija; 
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi; Pieejamie resursi; 
Personāla kvalifikācija; 
Darbība attiecīgā jomā; 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās; Citi 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Latvijas 
Valsts 
Agrārās 
Ekonomikas 
Institūts 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Lauku saimniecību 
datu uzskaites 
nodrošināšana 

Nē                         
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punkta 
noteiktā funkcija – 
organizēt iedzīvotājiem 
komunālos 
pakalpojumus,  
uzdevumi - sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošana, 
ūdensapgāde un 
kanalizācija; 
siltumapgāde; 
notekūdeņu 
savākšana, novadīšana 
un attīrīšana 

Nē Deleģējumi 
privātperson
ām (3) 

Privātperson
as 

Ārējs 
normatīvs 
akts 

  līgums; 
pārvaldes 
lēmums 

Pamatojoties 
uz 
pilnvarojum
u, kas 
ietverts 
normatīvā 
aktā (3) 

Finansiālais 
izdevīgums; 
Pakalpojuma 
pieejamība; 
Pakalpojuma 
kvalitāte; 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 

Cits Darbība attiecīgā jomā Tā pastāv, 
taču 
veidojusies 
laika gaitā, 
apstākļu 
ietekmē un 
nereti 
neapzināti 

    

Veselības 
norēķinu 
centrs 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

noteikumiem Nr.1149 
"Veselības norēķinu 
centra nolikums" 
Iestādes pamatfunkcija 
ir administrēt 
Veselības aprūpei 
paredzētos valsts 
budžeta līdzekļus un 
viens no uzdevumiem 
tās īstenošanai 
atbilstoši minētā 
normatīvā akta 
4.3.punktam ir veidot 
uzturēt un papildināt 
veselības aprūpes 
pakalpojumu saņēmēju 
reģistru un vadības 
informācijas sistēmu, 
kas nodrošina 
veselības aprūpes 
norēķinus. Iestāde šo 
uzdevumu izpilda, 
sadarbojoties ar 
privatpersonu, ar kuru 
publiskā iepirkuma 
rezultātā ir noslēgts 
līgums par vadības 
informācijas sistēmas 
un tās ietvaros esošā 
veselības aprūpes 
pakalpojumu saņēmēju 
reģistra tehnisko 
uzturēšanu. Tādējādi 
Iestāde vienu no 
uzdevumiem, kas tai ir 
noteikts normatīvajos 
aktos funkciju izpildei, 
daļēji ir deleģējis 
privātpersonai 

Jā Deleģējumi 
privātperson
ām (1) 

Privātperson
as 

  Cits līgums cita forma 
(1) 

Pakalpojuma 
kvalitāte; 
iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošin;at ar 
saviem 
resursiem 

organizējot 
publisko 
iepirkumu 

Pieredze; Reputācija; 
Pieejamie resursi; 
Personāla kvalifikācija; 
Darbība attiecīgajā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Valsts 
aizsardzības 
militāro 
objektu un 
iepirkumu 
centrs 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Valsts aizsardzības 
politikas īstenošana 
Likuma „Par Latvijas 
Republikas valdības un 
Krievijas Federācijas 
valdības vienošanos 
par Latvijas 
apbedījumu statusus 
Krievijas Federācijas 
teritorijā un Krievijas 
apbedījumu statusu 
Latvijas Republikas 
teritorijā” 2.1 pantā 
minēto tehnisko 
uzdevumu izpilde 
dalība Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas, 
Eiropas Savienības un 
citu starptautisko 
drošības un 
aizsardzības 
organizāciju drošības 
un valsts aizsardzības 
politikas veidošanā 
sadarbības ar 
zinātniskām 
organizācijām valsts 
aizsardzības jomā 
koordinēšana 
sabiedrības 
informēšana par 
nozares politiku un 
ministrijas padotībā 
esošo iestāžu darbību 

Jā; Nē, lai 
gan 
atsevišķus 
Iestādes 
uzdevumu
s veic 
citas 
iestādes, 
personas, 
samaksa 
par to nav 
paredzēta 

Deleģējumi 
privātperson
ām (1); 
Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 
(3) 

Privātperson
as 

  Ārējs 
normatīvs 
akts; 
Deleģēšanas 
līgums; 
Līdzdarbības 
līgums 

līgums Līdzdarbības 
līgums (4);  

Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze  
Līdzšinējā sadarbība ar 
Iestādi 
Darbība attiecīgā jomā 
Pretendenta izteikta 
vēlēšanās 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

Nodarbinā-
tības valsts 
aģentūra 

Cits variants Bezdarbnieka statusa 
administrēšana un 
kontorole; Aktīvo un 
preventīvo 
nodarbinātības 
pasākumu īstenošana, 
karjeras konsultāciju 
sniegšana; Darba 
tirgus īstermiņa 
prognozēšana 

Jā Aģentūrā 
noslēgto 
līgumu 
skaits ar 
kuriem 
funkciju 
izpildē tiek 
iesaistītas 
privātperson
as un citas 
publisko 
tiesību 
juridiskas 
personas ir 
apjomīgs, jo 
šādi līgumi 
tiek slēgti 
regulāri 

Publiskas 
personas; 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 

Ārējs 
normatīvs 
akts 

līgums Līdzdarbības 
līgums  

Pakalpojuma 
pieejamība; 
Pakalpojuma 
kvalitāte; Citi 
kritēriji 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu; 
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Citi Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

bezdarbnieku 
profesionālā apmācība – 
kvalitatīvas izglītība 
spieejamība 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Saldus 
novada 
pašvaldība 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

organizēt iedzīvotājiem 
komunālos 
pakalpojumus; gādāt 
par savas 
administratīvās 
teritorijas 
labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību; noteikt 
kārtību, kādā 
izmantojami publiskā 
lietošanā esošie meži 
un ūdeņi; gādāt par 
iedzīvotāju izglītību; 
rūpēties par kultūru un 
sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību; 
nodrošināt veselības 
aprūpes pieejamību, 
veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu 
un sportu; nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību; gādāt par 
aizgādnību, 
aizbildnību, adopciju 
un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzību; 
sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā 
administratīvajā 
teritorijā, rūpēties par 
bezdarba 
samazināšanu; 
piedalīties civilās 
aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanā; 
organizēt sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumus; lai 
nodrošinātu 
pašvaldības sniegto 
pakalpojumu 
pieejamību novada 
pagastos un novada 
pilsētās, kurās 
neatrodas pašvaldības 
administratīvais centrs, 
pašvaldības dome 
izveido pagasta vai 
pilsētas pārvaldi. Lai 
risinātu uzdevumus, 
kuros ir ieinteresētas 
visas vai vairākas 
pašvaldības, tām ir  
tiesības sadarboties, 
kā arī dibināt 
pašvaldību biedrības 
vai iestāties šādās 
biedrībās. 

Jā Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(57); 
Deleģējumi 
privātperson
ām (17); 
Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 
(1); 
Uzdevumu 
nodošana 
citā formā 
(1) 

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi  

Ārējs 
normatīvs 
akts  

līgums; 
pārvaldes 
lēmums; 
kārtība, 
noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
akts; Cits 
variants  

Neīsteno Pakalpojuma 
pieejamība; 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai 

Organizējot 
publisku 
iepirkumu/p
artnerības 
iepirkumu; 
Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Reputācija; Pieejamie 
resursi; Personāla 
kvalifikācija; Darbība 
attiecīgā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

nepilnību nav, it tikai 
darbs pie pārvaldes 
uzdevumu prakstiskā 
izpildījuma 
pilnveidošanas un 
pārvaldes uzdevuma 
klāsta paplašināšanas 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Kultūras 
ministrija 

Nē, atsevišķus 
uzdevumus 
veic citas 
iestādes, 
personas 

sekmēt kultūras 
mantojuma 
saglabāšanu, tā 
pieejamību un 
popularizēšanusniegt 
metodisko palīdzību 
Latvijas kultūras 
institūcijāmkultūras 
politikas 
īstenošanaveidot, 
uzturēt un attīstīt 
ministrijas funkciju 
izpildei un kultūras 
pārvaldībai 
nepieciešamās 
informācijas un sakaru 
sistēmas 

Jā Deleģējumi 
citām 
publiskām 
personām 
(5) 
Deleģējumi 
privātperson
ām (14) 
Pilnvarojumi 
privātperson
ām 
(līdzdarbība) 
(3) 

Publiskas 
personas, 
Privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi; 
Citā 
normatīvā 
aktā noteikti 
gadījumi  

Ārējs 
normatīvs 
akts; 
Deleģēšanas 
līgums; 
Līdzdarbības 
līgums 

līgums Līdzdarbības 
līgums (3); 
Cita forma  

Finansiālais 
izdevīgum; 
Pakalpojuma 
kvalitāte; 
Iestādes 
nespēja 
uzdevuma 
izpildi 
nodrošināt ar 
saviem 
resursiem; 
Faktiskā 
iespējamība 
nodot 
uzdevuma 
veikšanu citai 
personai 

Pretendentu 
atlase 
(izvērtēšana
), 
neorganizējo
t publisku 
iepirkumu 

Pieredze; Pieejamie 
resursiPersonāla 
kvalifikācijaDarbība 
attiecīgā jomā 

Tā ir 
nesakārtota 
neskaidrā 
tiesiskā 
regulējuma 
dēļ, taču 
praksē 
problēmas 
nerada 

Pamatojoties tikai uz 
likuma „Par 
pašvaldībām” 9.panta 
pirmo daļu nav 
iespējams deleģēt 
pārvaldes uzdevumu 
pašvaldībām, lai 
nodrošinātu deleģēšanas 
iespēju, ir šāda 
pamatojoša norma 
jāiekļauj vēl kādā citā 
speciālajā normatīvajā 
aktā, tādējādi, ja iestāde 
plāno deleģēt 
pašvaldībai pārvaldes 
uzdevumu, tai jāveic 
formāli grozījumi, 
piemēram, savā 
nolikumā vai nozares 
likumā. Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 
54.panata trešā daļa 
noteic, ka iestāžu 
sadarbībai ir jānotiek 
bez maksas. Praksē tas 
tiek interpretēts, 
tādējādi, ka puses nevar 
slēgt sadarbības līgumu, 
ja tajā tiek iekļauti 
nosacījumi par 
finansējumu vai kādu 
citu resursu piesaisti, lai 
sasniegtu sadarbības 
līguma mērķi. Lai 
sadarbības līguma 
institūts būtu efektīvāks, 
jāparedz iespēja, ka 
slēdzot sadarbības 
līgumu starp iestādēm 
vai publiskām personām, 
ir iespējams līgumā 
paredzēt, katras puses 
finansiālu vai citu 
resursu ieguldījumu 
kopīgā mērķa 
sasniegšanai. 
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Iestāde 

1. Vai Iestāde 
pati pilnībā 
īsteno visus 
uzdevumus, 
kas ietilpst 
tās funkcijās 
saskaņā ar 
nolikumu/ 
reglamentu/ 
citu Iestādes 
konstitutīvo 
tiesību aktu? 

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 
īstenotaji
em 
pārvalde
s 
uzdevum
iem 

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

5. Lūdzu, 
identificē-
jiet 
personas, 
kurām 
Iestāde ir 
nodevusi/ 
deleģējusi 
kādu savu 
valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 

6. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
vai citādi 
nodota 
citai 
publiskai 
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģējum
a pamatu: 

7. Ja 
pārvaldes 
uzdevuma 
īstenošana 
deleģēta 
privāt-
personai, 
lūdzu, 
norādiet 
deleģēju-
ma 
pamatu: 

8. Lūdzu, 
norādiet 
formu, 
kādā 
izteikta 
vienošanās 
par 
sadarbību/ 
deleģēšanu 
publiskai 
personai 
vai privāt-
personai: 

9. Iestāde 
īsteno 
regulāru, 
pastāvīgu 
sadarbību 
ar privāt-
personām, 
kas 
neietver 
privāt-
personas 
tiesības 
sagatavot 
vai 
pieņemt 
pārvaldes 
lēmumus, 
šādās 
formās 

10. Pēc 
kādiem 
kritērijiem 
Iestādē tiek 
noteikts, vai 
pārvaldes 
uzdevumu 
nepiecie-
šams/ 
iespējams 
deleģēt 
(nodot 
ārpakal-
pojumā), 
proti, 
deleģēšanas 
paredzamā 
efektivitāte? 

11. Ja 
Iestāde ir 
deleģējusi 
pārvaldes 
uzdevuma 
veikšanu, 
kādā veidā 
notika 
piemērotāk
ā 
pretendent
a izvēle 
(gadījumos
, kad 
pretendent
s nav 
konkrēti 
noteikts 
ārējā 
normatīvā 
aktā)? 

12. Kritēriji, kas tika 
ņemti vērā, izvēloties 
piemērotāko 
pretendentu, ar kuru 
veikt sadarbību vai kam 
veikt deleģējumu: 

13. Kā Jūs 
kopumā 
vērtējat 
Iestādē 
pastāvošo 
praksi valsts 
pārvaldes 
uzdevumu 
deleģēšanā 
un sadarbībā 
ar 
privātajiem 
partneriem? 

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 

Izglītības 
ministrija 

Jā, bet 
atsevišķu 
uzdevumu/dar
bību/pakalpoju
mu 
nodrošināšana 
ir nodota citām 
personām, 
iestādēm 

Izglītības likums; 
Profesionālās izglītības 
likuma 10.-12.pants, 
15.panta 2.1 daļa, 
15.1 pants, 31.panta 
2.1 daļa; Vispārējās 
izglītības likuma 
40.panta 4.daļa; 
Augstskolu likuma 
3.panta 1., 3.daļa, 4.- 
5.pants, 101.panta 2. 
daļa, 70.pants, 
85.pants; Zinātniskās 
darbības likuma 
11.pants, 13.pants., 
16.pants, 18.pants, 
21.pants, 21.1 pants, 
21.2 pants, 21.3 
pants, 21.4 pants; 
Jaunatnes likuma 
5.pants, 5.1 pants, 
13.pants;Sporta 
likuma 6.pants, 
7.pants, 8.pants, 
9.pants, 10.pants, 
10.1 pants, 11.pants, 
17.pants, 20.pants; 
Ieroču un speciālo 
līdzekļu aprites likuma 
35.pants;Valsts 
valodas likuma 6.panta 
3.daļa, 8.panta 3.daļa, 
20.panta 3.daļa, 
21.panta pirmā daļa; 
Likuma Par 
reglamentētajām 
profesijām un 
profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu 
56.pants; Ministru 
kabineta 2001.gada 
15.maija noteikumi 
Nr.190 “Kārtība, kādā 
valsts deleģē 
sabiedriskajām 
organizācijām 
atsevišķu profesionālās 
izglītības pārvaldes un 
atbalsta funkciju 
veikšanu”; 2008.gada 
31.marta pārvaldes 
līgumā Nr.4  valsts 
aģentūrai „Jaunatnes 
starptautisko 
programmu aģentūra” 
tika nodota uzdevuma, 
kas noteikts līguma 
2.9.apakšpunktā, 
īstenošana: 

Apmaksu 
veic 
pakalpoju
ma 
saņēmējs, 
maksājot 
par 
saņemto 
pakalpoju
mu  

Deleģējumi 
privātperson
ām (1); 
Uzdevumu 
nodošana 
citā formā 
(1) 

Publiskas 
personas; 
privātperson
as 

Likumā 
noteiktie 
gadījumi 

Ārējs 
normatīvs 
akts; 
Deleģēšanas 
līgums; Cits 

līgumskārtīb
a, noteikumi 
vai cits 
iekšējs 
normatīvs 
aktssapraša
nās 
memorands 

Cita forma  Finansiālais 
izdevīgumsPak
alpojuma 
kvalitāte 

Cits Pieredze Pieejamie 
resursiPersonāla 
kvalifikācijaDarbība 
attiecīgā jomā 

Tā pastāv, tiek 
veidota 
apdomāti, 
strukturēti un 
skaidri 

    

 


