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Moderna un atvērta 
publiskā pārvalde – Eiropas vīzija

ATVĒRTI 
PROCESI

ATVĒRTI

DATI

ATVĒRTI 
PAKALPOJUMI
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Iedzīvotāji

Privātais sektors

Sociālie partneri

Sabiedrība

Uzņēmēji Caurspīdīga

Uz līdzdalību vērsta

Uz sadarbību vērsta

Veicinoša

Personalizēta

Kopradē veidota

Kontekstuāla

Avots: «A vision for public services». 
Skat.:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/vision-public-services

Atvērta pārvaldība
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Pieejama un ērta 
publiskā pārvalde 
un pakalpojumi

Atvērta valsts 
pārvalde un dati

Mūsdienīga 
digitālā 

infrastruktūra

Digitālās prasmes

Efektīvi pārvaldes 
procesi, proaktīva

pakalpojumu 
sniegšana 

 Procesu automatizēšana

 Virtuālie asistenti

 Publiskā un privātā sektora 
pakalpojumu integrācija 
(atvērtās saskarnes)

 Personas datu pārvaldība

 Inovatīvas prasmes 
pakalpojumu sniedzējiem

Nākotnes ietekmes faktori



Latvijas publisko pakalpojumu 
vides pilnveides uzdevumi

4Avots: A.K.Kariņa valdības deklarācija

 Vienots publisko 
pakalpojumu palīdzības 
dienests

 Klientu apkalpošanas 
plūsmas novirzīšana uz 
izmaksu ziņā efektīviem 
kanāliem

 Klientu apkalpošana 
sadarbībā ar VPVKAC

Digitalizēsim un modernizēsim valsts un pašvaldību 
pārvaldes procesus

Popularizēsim esošos e-pakalpojumus, 
paplašinot to kopējo lietojumu

Turpināsim attīstīt vienas pieturas aģentūras principu 
pakalpojumu saņemšanā klātienē un digitāli

Klientu apkalpošanas 
virzieni



Vienotie klientu apkalpošanas 
centri

 Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs vienuviet sniedz 
pašvaldības un valsts pārvaldes pakalpojumu 
turētāju valsts pārvaldes pakalpojumus:

 informatīvi pakalpojumi;

 atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā;

 pieprasītāko VSAA un VID pakalpojumu 
pieteikumu pieņemšana;

 pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšana 
klienta vārdā.

5Avots: MK 04.07.2017. noteikumi Nr.401



85 VPVKAC nodrošina valsts pārvaldes 
pieprasītāko pakalpojumu pieejamību 
76% no valsts teritorijas
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 2019.gada 10 mēnešos 
sniegti 81264 
pakalpojumi.

 Vidēji 96 pakalpojumi 
vienā VPVKAC.

 80% VPVKAC klientu 
informēti par iespēju
pieteikt pakalpojumus
elektroniski.

Apmierinātība ar VPVKAC saņemtajiem
pakalpojumiem - 9,4/10



Pakalpojumu sistēmas attīstība
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Pakalpojumu 
sistēmas 

pārvaldība

Lietotājorientēti, 
proaktīvi valsts 

procesi un 
pakalpojumi

Saziņa ar 
valsti -

vienuviet

Komunikācija 
un digitālās 

prasmes

Pakalpojumu 
unificēšana

Pakalpojumu pārvaldības 
plānošana

Proaktīva, dzīves 
situācijās balstīta pieeja

Lietotājcentrēti 
pakalpojumu procesi

Daudzkanālu, primāri 
digitāls

KAC un VPVKAC 
efektivizēšana VPVKAC pakalpojumu 

groza paplašināšana

Vienots
palīdzības dienests

Sabiedrības prasmju 
pilnveide

Pakalpojumu sniedzēju 
prasmju pilnveide

Pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana

Vienota apkalpošana 
e-vidē



Klientu apkalpošanas attīstība

 Izvērtēt bibliotēku tīkla iekļaušanos "vienas 
pieturas" principa īstenošanā, sniedzot valsts 
pārvaldes pakalpojumus pieejamajos kanālos.

 Izvērtēt jauna pakalpojumu sniegšanas kanāla –
pārvietojams VPVKAC - izveidi.

 Izvērtēt privātā sektora iesaisti valsts pārvaldes 
pakalpojumu piegādē

 Ieviest pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāti 
pakalpojumiem atbilstoši pieejamajam valsts 
budžeta finansējumam un pakalpojumu turētāju 
pieprasījumam.

8Avots: Pakalpojumu vides pilnveides plāns 
2020-2023, VSS-1071
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Paldies par sadarbību!

Maija.Anspoka@varam.gov.lv


