Saņemtie būtiskākie priekšlikumi no 29.aprīļa līdz 6.maijam
Valsts kanceleja neatbild par priekšlikumu un komentāru saturu.
29.04 17:48
Labdien! Par statistikas pārvaldē iesniedzamajām atskaitēm. Ar e-pārskatu
respondentu darbs tiek būtiski palielināts, ne atvieglots, kā tam būtu jābūt. Tagad
atskaites veidlapa: 1. jāizdrukā; 2. jāsagatavo; 3. jāievada pamatdati; 4. jāievada dati
ARĪ VISĀS KOPSUMMU ailēs - kas pierāda, ka e-pārskata ieviešanā pietrūkst
atbilstošo darbinieku kompetences vai ir kādas citas neefektīva darba pazīmes; 5. epārskata atskaite nav izdrukājama. Līdz šim: 1. veidlapas atsūtīja; 2. respondents
manuāli sagatavoja; 3. pastā nosūtīja, kas gan šobrīd arī maksā ne maz, jo tabulas ļoti
izplūdušas un nepārdomātas - tātad lapu daudz!
29.04 23:19
Lūdzu 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumā Nr.843 "Sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" anulēt 18.punktā
paredzēto, ka izmantotu sabiedriskā transporta par bagāžas parvadāšanu - bagāžas
biļeti. Nekur ārzemēs par bagāzu neprasa. Pie mums vēl palika no komunisma
iekārtas šāda paraža - ieksēt maksu pa rbagāžu un lī zar to Latvijas viesi ir
nesaprašanā, ka jāmaksā par bagāžu !!!
30.04 1:50
Labdien! Jau ceturto gadu sniedzu VID-am ikgadejo amatpersonas deklaraciju. Un
ceturto dagu nesaprotu - prieks kam es tereju savu laiku, VID-a darbinieka laiku un
papiru? Mans vienigajs ienakums ir mana alga. Un informativa izzina par vinu katru
gadu darbdeveja gramatviediba nosuta VID-am. So informaciju dublikatu es sanemu
no ta pasa avota un sniedzu tam pasam adresatam (VID-am)!!! Vai nav lietderigak
uzlikt par pienakumu amatpersonam ierasties VID-a un aizpildit atticigus dokumentus
tikai taja gadijuma, kad deklarantam par atskaites gadu rodas citi ienakumi, iznemot
darba algu? Vai vismaz tikai parakstit veidlapu - zinojumu, ka citas ienakumu
atskaites vinam gada nebija?
30.04 13:51
Priekšlikumi par birokrātijas mazināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības
sekmēšanai 1. Lai nodrošinātu pieejamu pirmsskolas izglītību ikvienam bērnam
Latvijā, svarīgi ir noteikt valsts un pašvaldību atbalstu ikvienam bērnam. Privātais
sektors varētu sekmīgi realizēt pirmsskolas izglītību tur, kur pašvaldībai trūkst
kapacitātes. Priekšlikums ir pirmsskolas izglītībā noteikt principu „nauda seko
bērnam,” un šie līdzekļi tiktu piešķirti līdzvērtīgi gan pašvaldības pirmsskolās, gan
licencētās privātajās pirmsskolās. Kopumā tas risinātu trūkstošo vietu problēmu, kā
arī ļautu racionāli un pārskatāmi izlietot valsts naudu. 2. Mazināt kontrolējošo
institūciju dubultpārbaudes, kā piemēru varu minēt, 2002. gada 27. decembra MK
noteikumu Nr. 596 „Higiēnas prasības iestādēm, kuras realizē pirmsskolas izglītības
programmu” izpildi kontrolē Veselības inspekcija un Sabiedrības veselības aģentūra.
Par to, ka Latvijas pirmsskolas izglītībā ir nepieciešamas konstruktīvas izmaiņas,
liecina arī vairāki pēdējos gados tapuši dokumenti: 1. Par nevienlīdzīgu līdzekļu
piešķiršanu un citām nepilnībām pirmskolas izglītības sistēmā var iepazīties Latvijas
Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā 07.05.2008 Nr. 5.1-2-29/2009
„Pirmsskolas izglītības īstenošanas atbilstība normatīvo aktu prasībām”. 2. 2007. gadā
Valts Prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisija veica nozīmīgu pētījumu:
„Pirmsskola kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai”. 3. RAPLM izveidoja darba

grupu, kura izstrādāja priekšlikumus ”Pasākumu plāns valsts iedzīvotāju interesēm
atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam”, un to LR
Ministru Prezidents 25.08. 2008 ar rīkojumu apstiprināja, tomēr šis plāns netiek secīgi
realizēts. Šie dokumenti definē, kas būtu jādara, lai valstī nodrošinātu mūsdienīgu
pirmsskolas izglītību. Diemžēl no valsts puses konkrēta rīcība nenotiek.
30.04 15:19
Labdien! Domāju, ka birokrātijas samazināšanu varētu veicināt darbinieku spēju un
laika maksimāla izmantošana, respektīvi, maksimāli veidojot vienas pieturas
aģentūras ne tikai Rīgas domē, bet arī citās iestādēs - par vienas atļaujas saņemšanu
nav jāstaigā pēc vairākiem zīmogiem, parakstiem, norīkojumiem pa dažādiem
kabinetiem, pie kuriem jāstāv katrreiz savā rindā, vai pat pa vairākām ēkām pilsētā.
Paldies!
30.04 19:48
Ņemot vērā , ka zemes privatizācija praktiski ir beigusies, nav nepieciešamības pēc
Valsts zemes dienesta, kuru kopā ar mērniecības pakalpojumiem būtu jānodod
privātajās rokās. Pašlaik VZD nodarbojas tikai ar izziņu izsniegšanu , pie tam par lielu
naudu, kā arī mēģina izdomāt jaunus veidus ,kā piespiest cilvēkus apmeklēt šo iestādi
(piemēram, obligāta ēku kadastrālā uzmērīšana ,mainoties īpašniekam)
Vienlaikus būtu jānodrošina ,lai zemesgrāmatas varētu saņemt informāciju no visiem
reģistriem tiešsaistē – gan VZD ,gan Valsts kases par nodevām, gan pašvaldībām par
nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, gan Iedzīvotāju reģistra, Nederīgo dokumentu
reģistra un UR. Tas viss nodrošinātu to ,ka cilvēks varētu atnākt uz zemesgrāmatu ,
līdzi ņemot tikai darījumu vai īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, nevis
vairākas izziņas kā tas ir šobrīd. Bez tam iesaku ieviest kārtību ,ka personu parakstus
uz nostiprinājuma lūguma apliecinātu zemesgrāmatas tiesnesis vai palīgs, tad nebūtu
jāiet pie notāra pēc paraksta apliecināšanas un kārtējo reizi jāmaksā notāram. Tas viss
paātrinātu un padarītu lētāku īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
30.04 21:03
Ieteiktu krasi samazināt Tiesu administrācijas darbinieku skaitu. Ieskatieties TA mājas
lapā: juridiskais departaments - 7 juristi iespējams ar algu vismaz 600 Ls mēnesī (nez
kam tik daudz vajadzīgi, ja TA organizē tikai tiesu un zemesgrāmatu organizatorisko
darbību?), stratēģijas departaments – 5-6 darbinieki (par kādu stratēģiju no TA puses
pašreiz varam runāt), par administratīvo departamentu vispār nav ko runāt, šajos
laikos taču praktiski nekādi valsts iepirkumi, remonti u.tml. nemaz nevar notikt.
Paskatieties cik TA priekšniekam ir vietnieku, ar ko viņi nodarbojas? Piem., agrāk,
kad TA nebija, organizatorisko darbību veica Tieslietu ministrija. Par saimnieciskām
lietām atbildēja viens priekšnieks, noliktavā bija viens darbinieks un šoferis, kas
noorganizēja visu tiesām un zemesgrāmatu nodaļām nepieciešamo utt.
Cik ilgi TA uzpūstais aparāts dzīvos kā augonis uz tiesu un zemesgrāmatu un līdz ar
to
uz
valsts
rēķina.
Tiesās atsevišķu kategoriju lietās valsts nodevas šogad tika paaugstinātas, ieteiktu
pārejas periodā līdzīgi paaugstināt zemesgrāmatu kancelejas nodevas. Tas liekas
absurdi, ja cilvēks Valsts zemes dienestam par inventarizācijas lietu dzīvoklim
samaksā vismaz Ls 200, tad par īpašuma dokumentu – zemesgrāmatu apliecību tikai
Ls 9, varētu taču kancelejas nodevu pacelt kaut par 50%. Vai tiešām mēs šo
dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības, vērtējam kā tik nevērtīgu.
30.04 22:24

Mans viedoklis ir ,ka būtu jālikvidē dažādi dienesti ,kuri tikai ražo papīrus ,nekad nav
sazvanāmi , un tikai iekasē lielu naudu par ‘’svarīgiem’’ papīriem - piemēram VZD.
Ja nepieciešams uzzināt nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, tad vienkāršāk
piezvanīt uz zemesgrāmatu , tur to pateiks par brīvu , bet VZD vajadzēs piecas dienas
izziņas sagatavošanai un vēl naudu paprasīs! Būtu laiks arī kadastrālās vērtības
samazināt atbilstoši reālajai tirgus situācijai. Uzskatu ,ka VZD vienkārši dublē
zemesgrāmatas funkcijas, bet kadastrālā uzmērīšana tai pašā laikā ir nekvalitatīva un
ļoti dārgā. Patiesībā ir tā, ka viss ko jūs aiznesat uz VZD tur bez izšķirošanas tiek
ierakstīts un tad zemesgrāmatā nesaprot, kā bez jebkāda tiesiska pamata VZD reģistrā
ir parādījušā ,piemēram, kādas ēkas. Domāju ,ka VZD vajadzētu kārtīgi pildīt savas
tehniskās funkcijas un beidzot izveidot kvalitatīvu kadastru .
01.05 0:00
1) Nodrošināt publiskās privātās partnerības principu ieviešanu, izvērtējot KATRA
PPP projekta ekonomisko lietderību. Lai nodrošinātu PPP efektivitāti, šie projekti
būtu jāvērtē nevis pret esošo situāciju, bet gan kā alternatīva funkciju optimizācijai
organizācijas iekšienē vai klasiska iepirkuma līguma noslēgšanai. Jānodrošina, ka
publiskā partnera maksājamā atlīdzība privātajam partnerim un privātā partnera no
nodokļu maksātājiem iekasēto atlīdzību summa nepārsniedz tās izmaksas, kas
publiskajam partnerim rastos saprātīgi optimizējot šo pašu funkciju savā iekšienē.
Tādējādi tiktu garantēts, ka PPP ietvaros tiešām tiktu panākts izmaksu samazinājums.
2) kā alternatīvu PPP un klasiskajiem pakalpojumu iepirkumu līgumiem, veicināt tādu
sadarbības modeļu izmantošanu, kur piegādātājs saņem atlīdzību atkarībā no
pasūtītāja iekšējo mērķu sasniegšanas rādītājiem, kuru sasniegšanai ir virzīti attiecīgie
pakalpojumi vai piegādes (piem., daļa no grāmatvedības uzskaites izmaksu
ietaupījuma kā atlīdzība par grāmatvedības programmas iegādi pretstatā fiksētai
samaksai par tās iepirkšanu).
01.05 0:24
Pilnībā atteikties no informācijas aprites papīra veidā valsts un pašvaldību iekšienē, kā
arī starp tām, vienlaikus aizliedzot vienai iestādei pieprasīt, lai klients tai iesniedz
izziņu no citas iestādes. Atlikt dārgās un mazefektīvās elektroniskās ID kartes
ieviešanas (Igaunijā ID kartes ir pierādījušas sevi kā mazefektīvas elektroniskā telpā!)
Tā vietā nodrošināt brīvu konkurenci banku un citu autentifikācijas pakalpojumu
sniedzēju starpā.
01.05 0:29
Izveidot Ministru prezidentam pakļautu kompaktu un plašām pilnvarām apveltītu
institūciju, kas būtu atbildīga par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un
tautsaimniecības atveseļošanās pasākumu īstenošanu. Šo institūciju veidot pārdalot
resursus no LIAA un apveltīt ar šķērsnozaru pilnvarām, lai izvairītos no patreizējās
situācijas, kur piem., EM un FM starpā ir vērojams interešu konflikts, kas traucē
atveseļošanās. Piesaistīt šīs institūcijas darbinieku atalgojumu uzstādīto mērķu
sasniegšanai. izmantot jebkādas iespējas, t.sk. noteiktā valsts atbalsta aktivitāšu
ierobežojumu ietvaros, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas un veicinātu iekšzemes
komersantu ieguldījum veikšanu konkurētspējas uzlabošanai.

03.05 1:14
Priekšlikums izdevumu samazināšanai. Gandrīz katrai iestādei un pašvaldībai ir sava
mājaslapa internetā. Lielākajā daļā gadījumu iestādes tajā ievieto līdzīga veida
informāciju (darba laiks, kontaktinformācija, pakalpojumi, informācija par iestādi,
normatīvie akti, jaunumi, sludinājumi, diskusiju/jautājumu-atbilžu sadaļa, lapas karte,
saites uz citu iestāžu lapām), un nekādas īpašās funkcijas mājas lapā nav iekļautaspamatā atšķiras tikai sadaļu izvietojums un lapas vizuālais noformējums. Tomēr katra
iestāde atsevišķi iepērk un uztur savu mājas lapas programmatūru. Lētāk būtu valstī
centralizēti iepirkt vienu (vai nedaudzas atšķirīgas) mājas lapas programmatūru, kuru
izmantotu visas iestādes, un nodrošināt iestāžu mājas lapu centralizētu uzturēšanu.
Iestādei būtu iespējams savas mājas lapas saturu papildināt atbilstoši konkrētās
iestādes vajadzībām (pievienot papildu sadaļas vai apakšsadaļas, mainīt lapas fona
krāsu un ievietot savu logo, aizpildī mājas lapas saturu atbilstoši konkrētās iestāde
informācijai). Arī iedzīvotājiem būtu ērtāk atrast nepieciešamo informāciju, ja visu
iestāžu mājas lapās tā būtu izvietota pēc vienādiem principiem.
03.05 19:47
Samazinot birokrātisko valsts aparātu, PIRMKĀRT ir jāzina, kāds tad ir valsts
pārvaldes modelis, ko rezultātā vēlamies iegūt. Tādēļ piedāvāju sākt ar to, ka
Sabiedrībai tiek skaidri pateikts: „nepieļaujot līdzšinējo valdību galveno kļūdu, valsts
pārvalde turpmāk darbosies vienotībā ar sabiedrību - VISAS sabiedrības interesēs”.
KONKRĒTS PRIEKŠLIKUMS: Informācijas laikmetam atbilstoša sabiedrības
līdzdalības risinājuma izveide. Tas ļaus maksimāli izmantot Sabiedrību, kā ideju un
kopīgo jautājumu risināšanas resursu, un ļaus samazināt dārgo valsts pārvaldes
aparātu. - „Ideju portāls”, ko izveido pati sabiedrība (jo šobrīd nav ticības valsts
pārvaldei), bet līdzfinansē un visādi citādi atbalsta valsts pārvalde. Gala mērķis likumdošanas platforma. VĪZIJA PAR VALSTS PĀRVALDES APARĀTU: mazskaitlīga; - mūsdienīga - optimāli izmantotas mūsdienu tehnoloģiju iespējas; galvenokārt pilda darbu koordinēšanas funkcijas (risina tehniskas dabas jautājumus),
lielāko daļu funkciju deleģējot sabiedrībai – profesionāļu apvienībām; - lēmumu
pieņemšanā un jebkuru uzdevumu risināšanā maksimāli iesaista sabiedrību,
nodrošinot lēmumu un finanšu caurspīdīgumu. PARALĒLI VEICAMIE DARBI (bez
pirmajā rindkopā minētā): - 10 latu valsts nodevas tūlītēja atcelšana, kas vajadzīga
paraksta apstiprināšanai pie notāra. - elektroniskās autentifikācijas risinājuma reāla
nevis formāla ieviešana (Latvijā - e-paraksts). Igaunijas pieredze. Esmu pārliecināts,
ka ar Igauniju šo varētu noorganizēt, kā „humāno palīdzību” no kaimiņu valsts puses.
- sabiedrības informēšana/izglītošana, jo mazizglītota sabiedrība, kurai nepiemīt spēja
domāt valstiski, nespēs jēgpilni līdzdarboties. Arī šeit ir virkne priekšlikumu, kurus
labprāt izklāstītu, ja vien būtu pārliecība, ka valsts pārvaldei beidzot rūp „vienkāršo
iedzīvotāju” priekšlikumi. Tā kā šajā anketā nav iespējams pievienot lielāku
dokumentu par 500kb, norādu šādas saites: 1) kā Biedrības „Tautvaldība” valdes
loceklis - http://www.TautValdiba.lv/TautvKoncepcija.pdf (2008.gada 11.janvāris) 2)
kā TautasForums.lv aktīvists Jūsu un ikviena IZAUGSMEI – www.TautasForums.lv
KRĪZE – LATVIJAS IESPĒJA!
04.05 19:16
Atsaucoties uz Valsts kancelejas aicinājumu, priekšlikums izveidot Latvijas
Attīstības aģentūru, apvienojot LIAA, TAVA, VRAA, LI:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra + Tūrisma attīstības valsts aģentūra →
(Godmaņa plāns iepriekšējās valdības laikā) + Valsts reģionālās attīstības aģentūra →

(Zalāna plāns iepriekšējās valdības laikā) + Latvijas Institūts → Latvijas Attīstības
aģentūra (Dombrovska valdība).
Labs piemērs tālu nav jāmeklē - „Enterprise Estonia” Igaunijā, kas jau daudzus gadus
sekmīgi pilda visu minēto Latvijas valsts aģentūru funkcijas: www.eas.ee
Mums – vairākas (to skaitā arī mazas), kas tāpat ir spiestas sadarboties, bet dažādās
pakļautības un lielās birokrātijas dēļ tas nav efektīvi. Apvienot tikai pārstāvniecības,
kā plānots, bet dot tām uzdevumus un uzraudzīt no vairākām institūcijām un
ministrijām ir absurds. Te pat īpaši nekāds audits nav vajadzīgs. Ļoti laba likās ideja
par Attīstības ministriju.
05.05 11:16
Sveiki! Vēlējos ierosināt FM administratīvajā departamentā samazināt cilvēku skaitu,
kuri atbildēja par autotransportu. No 2009.gada 1.janvāra par FM autotransportu
atbild VNĪ, bet cilvēk administratīvā departamenta vēl paliek. Papildus neredzu
lietderību FM Administratīvā departamenta 10 grāmatvežiem grāmatvedības nodaļā
un 4 finanšu plānotājiem finanšu plānošanas nodaļā. Mums lielākajā tirdzniecības
uzņēmumā Latvijā bija 14 grāmatveži un 3 finanšu plānotāji. 14 grāmatveži un 3
finanšu plānotāji nodrošināja vairākiem trūkstošiem darbiniekiem algas, 7
apakšuzņēmumu grāmatvedību un saistības ar vairākiem simtiem piegādātājiem,
iznomātājiem u.c. Tāpat uz šo uzņēmumu un 7 apakšuzņēmumiem bija tikai 2 juristi
un juristu palīgs. No grāmatvežiem noteikti jebkurā iestādē var ko samazināt arī no
juristiem noteikti. Noteikti vēlos ierosināt, ka izņemot valsts prezidentu, ministru
prezidentu un saeimas spīkeri, dienesta mašīnas netiek nodrošinātas, bet visi brauc ar
dežūrmašinām. Ja ministram vajag uz lidostu, protams tas ir prioritāri un tiek
nodrošināts, bet viņš arī brauc ar dežūrmašīnu. Zviedrijā ministri dodas uz darbu ar
personīgo transportu vai sabiedrisko. Pārskatīt esošās reorganizācijas (Piemēram
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā tiek apvienotas nodaļas, veidojot departamentus
un pieņemti jauni cilvēki darba par vadītājiem).
06.05 13:49
Labdien! Manuprāt nebūtu slikti beidzot praksē ieviest e-parakstu. Daudzās iestādēs
tas ir, bet šie e-paraksti stāv ierēdņu un amatpersonu atvilknēs un netiek lietoti.
Uzskatu, ka tas varētu kaut nedaudz, bet palīdzēt mazināt birokrātiju. Iestāžu sarakstei
savā starpā ir nepieciešams pilnībā pāriet uz e-parakstu. Fiziskām personām eparaksts ir jāpiešķir bezmaksas vismaz uz vienu gadu un pēc tam var ņemt par to
nelielu abonēšanas maksu. Varbūt izklausās ļoti parasti, bet e-paraksts ir tā lieta, uz
kuru, ja nemaldos, savulaik tika iztērēta ievērojama naudas summa, bet kurš praksē
pagaidām sevi nav attaisnojis nevis tapēc, ka tas ir slikts, bet tapēc, ka fiziski netiek
lietots.

