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LDDK un Valsts kancelejas 

sadarbības rezultāti

• LDDK ar Valsts kanceleju sadarbojas jau trīs gadus Efektīvas pārvaldības un 

partnerības iniciatīvas ietvaros, analizējot un sniedzot priekšlikumus, 

rekomendācijas organizāciju efektīvai pārvaldībai.

• LDDK priekšlikumus valdībai iesniedza 2007.gadā, un atkārtoti 2008.gadā, 

norādot uz galvenajiem problēmu-aspektiem. 

1. Valsts pārvalde vairākās nozarēs nepamatoti darbojas brīvajā tirgū, veicot 

uzņēmējdarbību, nevienlīdzīgai konkurencei pakļaujot pārējos brīvā tirgus 

dalībniekus, kas neatbilst tirgus ekonomikas pamatprincipiem;

2. Netiek īstenota Publiskā privātā partnerība (turpmāk – PPP) Latvijā (likums beidzot 

Saeimā);

3. Publiskie iepirkumi neveicina godīgu konkurenci (dempings, korupcija, nelegālā 

nodarbinātība);

4. Nepieciešamība sakārtot algojuma sistēmu.

• Atklātas funkcijas, ko veic valsts pārvalde, kas pārklājās, kā arī atklātas 

funkcijas, kas vispār nav nepieciešamas vai kuras ir iespējams ieviest 

centralizēti. 



Identificētās problēmas

• Valsts kanceleja, izstrādājot “Pasākumu plānu valsts pārvaldes 

sistēmas un civildienesta optimizēšanai” ir ņēmusi vērā LDDK 

priekšlikumus un kopīgi ar biznesa organizācijām rastos 

risinājumus:
– atteikšanās no neraksturīgām funkcijām, funkciju pārklāšanās novēršana, publiskās un privātās 

partnerības aktivizēšana, godprātīga iepirkumu procesu organizēšana, efektīva ārpakalpojumu 

izmantošana, atteikšanās no novecojušām funkcijām, atteikšanās no iedzīvotājiem maznozīmīgu 

pakalpojumu sniegšanas.

Riski: 

1. Nav noteikti optimizācijas plāna ieviešanas termiņi;

2. Nav noteikts institucionālais ietvars un atbildība plāna 

ieviešanai;

3. Funkciju reorganizācija jāveic pamatojoties uz funkciju audita 

rezultātiem.



Turpmākie darbi

• Funkciju audita komisijas darbam jābūt prioritātei un tās uzdevumi jāveic 

steidzami!

– FAK darbā nevar pieļaut formālismu;

– Biznesa pārstāvja viedoklim ir jābūt saistošam, nevis rekomendējošam.

• Centralizēti visās ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs ir jāuzrāda 

ārpakalpojumiem nododamās funkcijas, sākotnēji identificējot stratēģiskās 

funkcijas. Funkcijas, kuras ārpakalpojums var realizēs efektīvāk: 
– Administratīvā griezumā: kvalitātes vadību; personāla vadību; reklāmas un sabiedriskās attiecības; 

darba aizsardzību; juridisko departamentu; informācijas tehnoloģiju un komunikāciju uzturēšanu un 

attīstību; palīdzības dienestus; grāmatvedību un finanses u.c.

– Nozaru griezumā;

– Reģionālajā griezumā;

• Jāstimulē PPP ieviešana un prakse. 

! Jau šodien funkciju audita darba grupā tiek izteikti priekšlikumi, kad valsts pārvaldei 

neraksturīgās funkcijas jānodod valsts dibinātām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 

Šāds risinājums vēl vairāk pasliktinās situāciju, jo valsts turpinās kontrolēt uzņēmuma 

darbību un nodokļu maksātāju naudas izlietojumam būs ļoti grūti izsekot. Nerisinās situāciju pēc būtības 

– turpinās strādāt brīvajā tirgū, radot īpašus apstākļus.



Daži piemēri
• Deleģēt nozaru sadarbības partneriem vai zinātniskajām institūcijām Valsts pārvades iestāžu veikto informācijas (statistikas)

vākšanas funkciju.

• Ierosina pārņemt izdevējdarbības licenču izsniegšanu, kuru šobrīd īsteno LR Uzņēmumu reģistrs;

• Ierosina pārņemt vieglo taksometru pārvadājumu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas funkciju. 

• Deleģēt Ekonomikas ministrijas funkciju, kas saistīta ar darba tirgus prognozēšanu, lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecību ar 

atbilstošiem darbaspēka resursiem.

• Apsardzes uzņēmumi piedāvā pārņemt tādas funkcijas, kā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, uzraudzība un apsardze. 

Ierosina privātajam sektoram nodot cietumu uzraudzību un apsardzi. 

• IT uzņēmumi ierosina centralizēti uzturēt komunikāciju tīklus. 

• Ierosina pārņemt slimnīcu atbilstības vērtēšanas funkciju;

• IT uzņēmumi ierosina pārņemt: (1) Dienesta u.c. vēstuļu druka, automatizētu iepakošanu aploksnēs un izsūtīšanu. (2) Datu 

digitalizēšanas un uzglabāšanas pakalpojums. (3) Valsts un valsts iestāžu saņemto rēķinu plūsmas konvertēšanu digitālā 

formātā. 

• Izdevējsabiedrības ierosina pārņemt: (1) Izdevējdarbība – informatīvie materiāli. (2) Izdevējdarbība – grāmatas, brošūras un 

līdzīgi izdevumi. (3) Datubāzu izveidošana un uzturēšana. (4) Izglītojoši pasākumi sabiedrības informēšanai. (5) Publisko 

iepirkumu organizēšana valsts institūciju vajadzībām. 

• Ierosina pārņemt muzeju uzturēšanu un aicina šo funkciju nodot universitātēm, jo, to viena no būtiskākām funkcijām ir veikt 

zinātnisko darbību. 

• Veidot centralizētu projektu vadības un projektu attīstības procesu valsts pārvaldē, kuru pēc tam var nodot ārpakalpojumam;

• IT un komunikāciju funkciju uzturēšanas un attīstīšanas funkciju pirmkārt, vajadzētu centralizēt, no sākuma apkopojot 

statistiku, cik ir apkalpojamās tehnikas vienības un cik ir IT personāls katrā no iestādēm; pēc tam – visas funkcijas pilnībā vai 

daļēji nodot ārpakalpojumam, stratēģisko lēmumu pieņemšanu, atstājot iestādes kompetencē;

• Veidot centralizētus informācijas dienestus (vienas pieturas aģentūra) un šo funkciju nodot ārpakalpojumam;

• Lai uzsāktu ārpakalpojumu saņemšanu nepieciešams pārskatīt procesus, pārdalīt lomas, aprakstīt pakalpojumus – to valstij 

vislabāk var palīdzēt īstenot privātais sektors;

• LDDK veicot aptauju ir konstatējusi, ka ir nepieciešams vispārējs valsts aģentūru funkciju audits, 

jo nodot ārpakalpojumam var gandrīz visu izveidoto aģentūru tīklu. 



Ieguvumi

• Īstenotas pieprasītās strukturālās reformas;

• Starptautisko saistību izpilde – finanšu resursu pieejamība;

• Efektīvāka valsts budžeta līdzekļu izlietošana;

• MVU un ekonomiskās aktivitātes veicināšana;

• Nodarbinātība;

• Kvalitatīvi pakalpojumi sabiedrībai par pieejamu cenu:
• Saimnieciski optimizēta pieeja, sniedzot pakalpojumu un nodrošinot 

publisko infrastruktūru;

• Akcents uz klientu: caurskatāmi kvalitātes standarti un cenas.

• Piekļuve privātajai inovācijai, kas izpaužas atdevē, īstenojot projektu.



Traucēkļi

• Politiskās gribas un saimnieciskas domāšanas trūkums;

• Pārregulēta valsts pārvalde un ekonomika;

• Motivācijas trūkums ierēdniecībā veikt ekonomiski izsvērtas 
reformas;

• Nopietnās ekonomiskās situācijas neapzināšanās;

• Sadarbības trūkums vienota mērķa sasniegšanai; 

• Kompetences un pieredzes trūkums par PPP un 
ārpakalpojumu ieviešanu.



Ievērojot labu pārvaldību publiskajā sektorā un 

uzņēmumiem strādājot sociāli atbildīgi, Latvijai ir 

nākotne!



LDDK
• Lielākā darba devēju intereses pārstāvošā

organizācija

• Sarunu partnere sociāli ekonomiskajos
jautājumos Saeimai, Ministru Kabinetam,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

• Apvieno 50 nozaru un reģionālās
uzņēmēju biedrības

• Apvieno 94 sektoru vadošos uzņēmumus,
kas nodarbina virs 50 darbiniekiem

• Biedri nodarbina vairāk kā 33% no
nodarbinātajiem

• Biznesa tīklošanās (www.lobijs.lv)



LDDK pakalpojumi

• Interešu aizstāvība (lobēšana) un 

pārstāvniecība (sociālais dialogs)

• Topošo normatīvo aktu analīze

• Biedru portāls www.lobijs.lv

• Konsultācijas

• Pasākumi, konferences, semināri

• Elektronisks izdevums “Bizness Eiropā”

http://www.lobijs.lv/


Pateicos par uzmanību! 

Izaugsmei un labklājībai!

Konsultācijas biedriem: www.lobijs.lv

Informācija sabiedrībai: www.lddk.lv

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=455

