
VIENKĀRŠO ADMINISTRATĪVĀS PROCEDŪRAS UN MAZINA PRASĪBAS 

PIRMS  
Tehnoloģijas attīstās, situācija nozarē mainās, tā rezultātā normatīvie akti, kas pieņemti 

pirms vairākiem gadiem, var kļūt nevajadzīgi vai apgrūtinoši. Valsts un pašvaldību iestādes 
nereti savstarpēji nesadarbojas, līdz ar to uzņēmējiem un iedzīvotājiem bieži vien nākas atkār-
toti sniegt vienus un tos pašus dokumentus vairākās valsts vai pašvaldības iestādēs. Vienlaikus 
valstī nav vispārēja redzējuma par dažādās jomās eksistējošiem administratīvajiem šķēršļiem. 
Strādājot savā jomā, publiskās pārvaldes iestāžu darbiniekiem nereti trūkst izpratnes par pie-
ņemto lēmumu ietekmi uz iedzīvotāju, uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju ikdienu.  

Projekta dati 
Projekts: „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” 
Projekta nr.: 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 
Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja 
Programma: Eiropas Sociālais fonds, 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu 
samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" 

Ieklausoties pētnieku 
un sabiedrības 
viedoklī, Valsts 
kanceleja veic 
konsekventus 

pasākumus 
administratīvā sloga 

samazināšanai.  

PĒC 
Valsts kanceleja ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno projektu, lai mazinātu administratīvos šķēršļus uzņēmē-
jiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām un tādējādi uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, vienkāršotu admi-

nistratīvās procedūras, kā arī paaugstinātu publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veidotu 
publiskās pārvaldes darbinieku izpratni par administratīvā sloga ietekmi un to iespējām vienkāršot administratīvās proce-
dūras. 
Valsts kancelejas vadībā tiek veikti pētījumi par jomām, kurās vērojami būtiskākie administratīvie šķēršļi, un apkopotas 
rekomendācijas par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. Lai uzklausītu iedzīvotāju domas un ierosināju-
mus administratīvā sloga samazināšanai, regulāri tiek veiktas sabiedriskās domas aptaujas. Pētījumu rezultāti dažādos 
forumos tiek apspriesti arī ar valsts institūciju, pašvaldību, biznesa un nevalstiskā sektora pārstāvjiem un ekspertiem. 
Pamatojoties uz pētījumiem, tiek sagatavoti plāni administratīvo šķēršļu samazināšanai. Šie plāni tiek konsekventi īsteno-
ti, pakāpeniski veicot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. Atsevišķos gadījumos, piemēram, veselības jomā, 
liela daļa no pētījumā konstatētajiem administratīvajiem šķēršļiem tika novērsti, negaidot oficiālā plāna apstiprināšanu. 
Pateicoties projektam, īstenoti, piemēram, šādi administratīvā sloga samazināšanas pasākumi: 

 vienkāršota administratīvā procedūra muitošanas režīma – preču iznīcināšanas – organizēšanā, līdz ar to turpmāk 
nebūs vajadzīgs Valsts vides dienesta atzinums par preču iznīcināšanas vietu un nosacījumiem;  

 atvieglota spirta iegāde tiem uzņēmumiem, kuriem saimnieciskajām vajadzībām nepieciešams iegādāties vien 
pāris litru spirta gadā, piemēram, higiēnas prasību nodrošināšanai pārtikas uzņēmumu laboratorijās;  

 atvieglota vides atskaišu iesniegšana, ieviešot iespēju tās iesniegt elektroniski, un samazināts iesniedzamo atskai-
šu skaits, novēršot dubultu atskaišu iesniegšanu dažādās iestādēs; 

 samazināts termiņš atļaujas vai atteikuma izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža. 
 
Vairāk nekā 1745 valsts un pašvaldību darbinieki piedalījušies apmācībās, tā iegūstot labāku izpratni par administratīvo 
slogu, iepazīstoties ar administratīvā sloga novērtēšanas metodiku un vēlāk izmantojot iegūtās zināšanas darbā.  
 
Par veiktā darba nozīmi liecina arī regulārajās aptaujās iegūtie dati, kas ļauj secināt, ka pēdējo gadu laikā Latvijā vairumā 
jomu gan pēc iedzīvotāju, gan nevalstisko organizāciju domām administratīvais slogs ir mazinājies. Pēc aptaujāto do-
mām, visbūtiskāk administratīvais slogs ir samazinājies, saņemot izglītības pakalpojumus, nodokļu administrēšanas un 
īpašuma tiesību reģistrēšanas un uzturēšanas pakalpojumus.  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Uzzini vairāk 

 http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/  

 Sabiedrības integrācijas fonda projektu datu bāze: http://www.sif.lv/index.php?

http://mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/petijumi/
http://mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/administrativa-sloga-samazinasanas-plani/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5745&ligums=1&Itemid=164&lang=lv

