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Prezentācija Reformu vadības grupai 

 
Arnis Daugulis, VARAM VSV (IKT un e-pārvalde) 

arnis.daugulis@varam.gov.lv 

Publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveide 
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PROBLĒMA – augsts 

administratīvais slogs 
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PROBLĒMA – nav vienotas publisko 

pakalpojumu sistēmas – katra iestāde dara 

savā veidā 
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LIEPĀJA: 
    Sarkans – valsts  

KAC 
       Zaļš – pašvaldību 

KAC 

Pakalpojumu pieejamība klātienē –   

neērta klientam, dārga publiskai 

pārvaldei 
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Izveidot un ieviest uz klientu orientētu 

publisko pakalpojumu sniegšanas sistēmu 

Risinājums 
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Koordinācija 

Finansēšanas un 
maksāšanas kārtības 

noteikšana 

Valsts klientu 
apkalpošanas centru tīkla 

izveide 
Pakalpojumu elektronizācija 

izmantojot IKT iespējas/ 
pakalpojumu pārbūve 

Vienots normatīvais un metodiskais ietvars 

Publisko pakalpojumu sistēmas 

elementi 
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Pakalpojumu  
atbalsta procesi – 

pilnībā elektroniski 

Kur iespējams - 
pakalpojumi 

iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem 
elektroniski 

Elektronisks publisko pakalpojumu 
sniegšanas process – efektīvākais 

mehānisms 
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PROBLĒMA – savstarpējas koordinācijas 

trūkums un vienotu IKT pārvaldības 

principu neesamība valstī 

RISINĀJUMS – daļēji centralizēts valsts IKT 

pārvaldības modelis* 

* Koncepcija “Valsts IKT pārvaldības organizatoriskais modelis”  
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RISINĀJUMS – daļēji centralizēts valsts IKT 

pārvaldības modelis 

Valsts IKT  

vadītājs 

Valsts IKT organizācija 

 

Koplietošanas IKT  

organizācijas vadītājs 

Koplietošanas IKT organizācija 

 

LP

S 
SM 

Valsts IKT vadītāju 

forums 

 

Resora IT  

vadītājs 

Resora IT organizācija 

 

Resora IKT  

vadītājs 

Resora IKT organizācija 

 

VARAM: nosaka vienotu IKT politiku valstī, 

veido vienotu valsts IKT attīstības stratēģiju 

un arhitektūru, nosaka vienotus IKT 

pārvaldības principus un vadlīnijas, kā arī 

organizē horizontālo sadarbību 

Nodrošina koordināciju un horizontālu 

sadarbību starp visu resoru IKT 

organizācijām, koplietošanas IKT 

organizāciju, pašvaldībām 

Nodrošina resoram specifisko IKT 

risinājumu pārvaldību, ieviešanu un 

uzturēšanu valstī 

Nodrošina IKT koplietošanas pakalpojumu 

un risinājumu pārvaldību, ieviešanu un 

uzturēšanu valstī 
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1.modelis 2.modelis 3.modelis 

• A.  - Centralizēti 
vadīta, vienota 
valsts KAC tīkla 
izveide 

• B. - Centralizēti 
vadīta, 
plānveidīga 
atsevišķu KAC 
tīklu izveide pa 
klientu 
segmentiem 

Valsts klientu apkalpošanas centru tīkls (1) 

Iespējamie attīstības modeļi (alternatīvas) 

Valsts 

pakalpojumu 

sniegšana uz 

pašvaldību 

KAC bāzes 

Atsevišķu 

nozaru KAC 

tīklu izveide 
(uzņēmēju, 

lauksaimnieku, 

pašvaldības + 

pārējās iestādes) 

 

Vienota valsts 

KAC tīkla 

pakāpeniska 

izveide 
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Valsts klientu apkalpošanas centru tīkls (2) 

Lauksaimnieku 

KAC tīkls 

Uzņēmēju 

 KAC tīkls 

Pārējo iestāžu 

KAC + pašvaldību 

KAC 

Cik mums ir Latviju?  
 

Cik jābūt vienas pieturas 

aģentūrām vienā valstī?   
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Valsts klientu apkalpošanas centru tīkls (3) 

Vienots valsts KAC tīkls 
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E-pakalpojums

Pakalpojuma 
pieprasīšana, 

rezultātu 
piegāde

Klientu apkalpošanas 
centrs

Pakalpojuma 
turētājs

Pakalpojumu 
izpilde

Pilna 
pakalpojumu 

sniegšana

Atbalsts e-
pakalpojuma 
izmantošanā

Klients

Pakalpojuma turētāja
darbinieks

KAC
darbinieks

Pakalpojumu sniegšanas iespējamie 
sadarbības modeļi vienotā valsts KAC tīklā 
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Publisko pakalpojumu sistēmas 
pakāpeniska pilnveide 

Normatīvās 
bāzes 

izstrāde 

Izstrādāt valsts KAC tīkla izveides 

pilotprojekta plānu / aprīlis 2013 

MK lēmums / aprīlis 2013 

Īstenot pilotprojektu / no janvāra 

2014 

Uzsākt valsts KAC tīkla pakāpenisku 

darbību visā Latvijā / no 2016. gada  
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Koncepcijas komunikācija un 

viedokļu apzināšana 

• Prezentācijas un diskusijas Saeimas 

frakcijās 

• Prezentācijas un diskusijas konferencē 

“Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai 

un partnerībai” 

• Prezentācija un diskusijas LTRK padomē 

• Ministriju atzinumu iegūšana 
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Galvenās atziņas 

• Gan deputāti, gan sociālie partneri, gan 

ministrijas (izņemot ZM) konceptuāli atbalsta 

• Aktīvāk jāiesaista pašvaldības, meklējot 

sinerģijas VPA principa īstenošanā 

• Maksimāli jāizmanto jau iegūtā pieredze valsts 

pārvaldē 

• Pilotprojekts ir nepieciešams, bet nav 

mērķtiecīgi ierobežot pilotprojekta teritoriju 
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Būtiskākie riski, kuri norādīti 

ministriju atzinumos (1) 

Īsi termiņi 

– koncepcijā norādītie termiņi ir pārāk 

optimistiski. Pastāv bažas, ka šādos termiņos 

nevarēs iekļauties  
 

Normatīvā bāze 

– vai ir izvērtēta iespēja grozīt esošos 

normatīvos aktus, nevis izstrādāt jaunu 

Publisko pakalpojumu likumprojektu?  
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Būtiskākie riski, kuri norādīti 

ministriju atzinumos (2) 

KAC izveide, atbildības sadalījums, funkcijas 

– esošie iestāžu KAC-i kvalitatīvi sagatavo un 
sniedz pakalpojumus. Vai jaunie KAC-i spēs to 
pārņemt? Vai vispār ir nodalāma pakalpojuma 
sniegšana no tā sagatavošanas? 

 

Finansējums un ieguvumi 

– ir bažas, ka koncepcijas ieviešana prasīs 
papildus budžeta līdzekļus un nesniegs 
ietaupījumu. 
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Būtiskākie riski, kuri norādīti 

ministriju atzinumos (3) 

 

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides 

koordinēšana  

– šāda projekta veiksmes faktors ir spēja efektīvi 

koordinēt daudzu resoru iestāžu darbību. Ir 

bažas, vai VARAM-am būs pietiekami spēcīgs 

mandāts, lai šādu koordināciju sekmīgi 

nodrošinātu. 

20 
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Tālākā rīcība 

• Koncepcijas apstiprināšana MK, 

tādējādi dodot mandātu tālākai rīcībai 

• Starpinstitūciju darba grupas izveidošana 

• Pilotprojekta plāna izstrādāšana,  

– ņemot vērā ministriju atzinumos identificētos 

riskus un ieteikumus to mazināšanai, kā arī 

nepieciešamos precizējumus 

• Pilotprojekta plāna apstiprināšana MK un 

īstenošanas uzsākšana 
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Tālākā rīcība (2) 

• Starpinstitūciju darba grupas izveidošana 
 

– Kritēriji dalībnieku izvēlei 
• pieredze VPA principa īstenošanā, pakalpojumu aprakstu 

izstrādē 

• pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti dažādi kanāli 
 

– Iespējamie dalībnieki 
• LAD, VZD, VID, VSAA, NVA, VRAA 

• pilsētu domes, novadu domes 
 

– Uzdevumi 
• Pilotprojekta plāna izstrādāšana 

• Pilotprojekta īstenošana atbilstoši MK apstiprinātajam 
plānam 
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Kopā  


