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Pētnieciskie virzieni

Izpētīt valsts pārvaldes efektivitāti: cilvēkresursi (darba 

ražīgums), procesu pārvaldība (ātrums un lietderīgums), 

orientācija uz cilvēku – sabiedrība

Izstrādāt risinājumus sistēmas pilnveidei, izmantojot 

vadības izcilības modeļa EFQM kritērijus kā labas prakses 

pārvaldības principus



Japānas dārzu veidošanas metodika - domāšanas veids



Valsts 
pārvaldes 
efektivitātes 
kritēriji

Efektivitāte valsts pārvaldē nozīmē, ka 

nodarbinātie ir orientēti uz rezultātu sasniegšanu 

un tādu valsts pārvaldes politiku veidošanu un 

pakalpojumu sniegšanu, kur ar iespējami 

maziem resursiem varētu sasniegt vislielāko 

ieguvumu tautsaimniecībai un iedzīvotājiem.

Nodarbinātā profesionalitāte izpaužas spējā 

mazināt administratīvo slogu, piedāvājot 

risinājumus, kā vienkāršot procedūras, samazināt 

izdevumus un virzīties uz augstāku produktivitāti 

valsts sektorā.

Mērķis: efektīva, atbildīga un elastīga Latvijas 

valsts pārvalde



Valsts pārvaldes efektivitāte

Valstīs ar lielāku ekonomisko brīvību ir efektīvāka valsts pārvalde

Valsts pārvaldes efektivitāte nozīmē nepārtrauktu ekonomisko 

izaugsmi, augstāku sabiedrības attīstību un augstāku IKP uz vienu 

iedzīvotāju

Eksperti: Efektīvs process: 

situācijas identificēšana -> spēja mainīties -> spēja prognozēt -> 

rīcība



Valsts pārvaldes efektivitātes
indekss

Valsts pārvaldes
aktivitātes

Institūciju spēks
Korupcijas indekss, tiesu neatkarība, 
valdības veidošanas caurspīdīgums, 

sociālo partneru iesaiste, vārda brīvība 
un ticība, policijas dienestu uzticamība

Valdības
efektivitāte

Sabiedrības uzticēšanās politiķiem, 
valdības pieņemto lēmumu lietderība, 
tiesiskā regulējuma efektivitāte strīdu 
izšķiršanā, valsts līdzekļu izmantošana, 

tiesiskums, valdības darbība

Makroekonomikas 
vide

Valsts budžeta bilance, investoru 
aizsardzība, inflācija, vispārējais parāds 

% no IKP, noziedzīgi iegūto līdzekļu 
legalizēšanas apjoms biznesā, 

organizētā noziedzība, vispārējie 
valdības gala patēriņa izdevumi % no 
IKP, tirdzniecības apjomi (imports un 

eksports)

Publiskās pārvaldes 
darbības rezultāti

Inovācijas un 
tehnoloģijas

Inovāciju kapacitāte, zinātnisko 
pētījumu un to institūciju kvalitāte, 
infrastruktūru kvalitāte. Tehnoloģiju 

adaptācija, ICT (Informāciju un 
komunikāciju tehnoloģijas) lietošana, 

darba ražīguma rādītāji. Ārvalstu tiešās 
investīcijas.

Veselība un 
izglītība

Mirstības līmenis zīdaiņiem (uz 1000 
dzimušajiem), paredzamais mūža ilgums 
gados, veselības aprūpes izdevumi, (% 

no IKP) Pamatizglītības uzņemšana, 
lasītprasmes līmenis, interneta piekļuve 
skolās, valsts izdevumi izglītībai, kopā (% 

no IKP), izglītības sistēmas kvalitāte

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis



Resoru raksturojums



Sabiedriskā sektora sistēma, Reformu plāna tvērums – tiešās 
pārvaldes iestādes – un nodarbināto skaits 2020.gadā 

Valsts kancelejas dati



EFQM (Izcilības modelis)kritēriji labas 
prakses pārvaldībai



Valsts pārvaldes – Ministriju pašnovērtējuma rezultāti



Ministriju stratēģiju izvērtējums

Pārbaudāmība

Realizējamība

Atbilstība



Interviju un fokusgrupas galvenie 
secinājumi

Domāšanas maiņa (ilgtermiņa risinājumi)
• Elastīguma trūkums
• Nav skaidri definētu mērķu
• Daudzlīmeņu struktūra, kas neveicina 

efektivitāti
• Efektīvu un profesionālu darbinieku trūkums
• Atalgojums – nemotivējošs faktors 

profesionāļu piesaistei
• Birokratizācija/pārbirokratizācija
• Sektoru un ministru konkurence
• Pārdomāta politikas veidošanas dizaina 

trūkums
• Reputācijas problēmas – politiķu un mediju 

ietekme
• Izglītības trūkums par sabiedrības vadību

Funkcionālie procesi (īstermiņa risinājumi)
• Valsts pārvaldes institūciju funkciju 

dublēšanās 
• Modernāko metožu pielietošanas 

sekmēšana
• Projektu vadības pieejas trūkums
• Pārāk liela detalizācija politikas 

veidošanā
• Pakalpojums – cilvēks kā «mērķis» jeb 

cilvēkcentrēts
• Nepietiekama esošo datu izmantošana 

un interpretācija 
• Citu valstu labie piemēri (Francija – 28 

mērķi valsts pārvaldei; ANO 17 Ilgtspējas 
attīstības mērķi)



Administratīvi teritoriālās reformas rezultāti

Reformu pamatojums balstās uz trīs pīlāriem: 

Ekonomija: kā tērēt mazāk? 

Lietderība: kā tērēt labāk? 

Efektivitāte: kā tērēt gudrāk?

 



Valsts pārvaldes 
efektivitātes  

praktiskie virzieni

Cilvēkresursi

Procesu 
pārvaldība

Rezultāti



Digitalizācijas attīstība Latvijā 

Ir lāpsta, bet bedre pati neizraksies!



Citu valstu piemēri (LR Valsts kontroles ziņojums):

Igaunijas Valsts kanceleja (Riigikantselei) organizē augstākā līmeņa valsts ierēdņu darbā pieņemšanu, atlasi un 
kompetenču attīstību. Tieši Valsts kancelejas Stratēģijas birojs koordinē labas valsts pārvaldes attīstību, un šī 
pienākumā izpildē Igaunijas valsts kanceleja sadarbojas ar Finanšu ministriju. Savukārt, Finanšu ministrijas 
pienākumos ietilpst politikas izstrāde valsts pārvaldes politikas jomā, pašvaldību un administratīvi teritoriālās jomā, 
kā arī reģionālās politikas jomā

Lietuvā Iekšlietu ministrijas Civildienesta departaments nodarbojas ar civildienesta vadību un ir iesaistīts valsts 
politikas veidošanā un īstenošanā valsts pārvaldes un civildienesta koordinēšanas jomā. Departamenta funkcijās 
ietilpst – gatavot likumprojektus un citus tiesību aktus par valsts pārvaldes struktūru sistēmu, administratīvo 
regulējumu, publisko pakalpojumu sniegšanu, publisko pakalpojumu sniegšanas administrēšanu un valsts 
pārvaldes struktūru iekšējās pārvaldes pilnveidošanu; koordinēt publisko pakalpojumu sniegšanas administrēšanas 
politikas īstenošana; koordinēt institūciju funkciju pārskatīšanas procesu; izstrādāt politiku administratīvā sloga 
samazināšanai, kā arī nodrošina ierēdņu apmācības

Slovēnijas Publiskās pārvaldes ministrija izstrādā politiku publiskās pārvaldes funkcionēšanas un publiskā pārvaldes 
atalgojuma jautājumos. Ministrija ir atbildīga par publiskā iepirkuma politiku, vietējo pašvaldības politikas un 
elektronisko pakalpojumu attīstību Slovēnijā

Somijā valsts pārvaldes politikas izstrādi veic Finanšu ministrijā, kuras pienākumos ietilpst politikas veidošana valsts 
pārvaldes un pašvaldību jautājumos. Ministrija ir arī atbildība par publiskā sektora informācijas sistēmām un to 
vadību, publiskās pārvaldes strukturālo uzbūvi un publisko pakalpojumu attīstību



Digitalizācija: mūsdienīga valsts pārvalde

Faktori, kuri ietekmē nepieciešamību digitalizēties:
Talantu un prasmju trūkums
Ilgtspējība
Pandēmijas nenoteiktība
Strauji tehnoloģiju sasniegumi
Drošība un privātums
Kritiskā infrastruktūra
Pāreja uz mākoni



Labākā prakse Nākamās prakses Vertikālā vadība
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Izveidojiet vienkāršu, ērti lietojamu 

pilsoņa pieredzi dažādos kanālos

Sniedziet pilsoņiem personalizētus 

pakalpojumu, neapdraudot 

privātumu un datus

Nodrošiniet prognozējošu un 

proaktīvu pakalpojumu pilsoņiem, 

lai reāllaikā atbalstītu iedzīvotājus
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Padariet informāciju pieejamu 

reāllaikā visā valdības hierarhijā

Izveidojiet «vienas patiesības» 

platformu un izmantojiet 

simulācijas un prognozēšanas 

tehnoloģijas, lai uzlabotu 

stratēģisko plānošanu, kā arī uz 

iedzīvotājiem orientētus, balstītus 

lēmumus un politikas veidošanu

Izmantojiet vienu patiesības versiju 

kā platformu, lai izveidotu uz 

datiem balstītu kultūru valdībā un 

tās ekosistēmā
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Izmantojiet automatizētus un 

atkārtojamus procesus, kas vērsti uz 

iedzīvotājiem veidotiem 

pakalpojumiem un iekšējiem 

aģentūru procesiem

Izmantojiet starpministriju datus un 

mašīnmācīšanos, lai personalizētu 

uz rezultātiem balstītus procesus

Izveidojiet valdības un nevalstiskos 

ieinteresēto personu tīklus, kas 

izmanto autonomu Al, lai 

nodrošinātu jaunus, uz rezultātu 

vērstus biznesa modeļus
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Automatizējiet un vienkāršojiet 

darbinieku un vadītāju 

pašapkalpošanos

Izmantojiet inteliģentas zināšanu 

tveršanas un mašīnmācības 

vadītas apmācības

Ļaujiet komandām veikt spēju 

elastīgi sadarboties, izmantojot 

virtuālo un paplašināto realitāti



Risinājumi
Īstermiņa plāns:

1. Veikt pašnovērtējumu pēc Izcilības modeļa kritērijiem.

2. Pārskatīt Ministriju stratēģiju rezultatīvos rādītājus, pilnveidot stratēģijas, to 

virzienus.

3. Veikt neatkarīgu funkciju auditu ministriju pakļautībā esošajās organizācijas, ar 

mērķi tās apvienot.



Risinājumi
Ilgtermiņa plāns:

1. Datos balstīta politikas veidošana un pakalpojumu pārvaldības reforma.

2. Ieviest digitālo sistēmu praktiskai lietošanai (digitālo eko sistēmu veidošana), kā arī ieviest 

sistēmas, kas ilgtermiņā ir savietojamas savā starpā, tādejādi paaugstinot datu apkopošanas un 

pieejamības jautājumu, samazinot izdevumus jaunu sistēmu radīšanai katram stratēģiskajam 

mērķim, kā arī paaugstinot uzticamību sabiedrības pusē.

3. Samazināt valsts pārvaldes cilvēkresursu apjomu (ilgtermiņā līdz pat 30%), samazinot birokrātisko 

jautājumu risināšanas posmu.

4. Paaugstināt lietderīgumu, samazinot formālo pieeju starpministriju sadarbībā (politiskās 

konkurences mazināšana).

5. Digitalizācijas rezultātā, izmantot esošos datus nākotnes prognozēm, esošo mērķu analīzei un 

datos balstītu mērķu izvirzīšanai.

6. Veikt pakalpojumu efektivitātes mērījumus, par pamatu ņemot sabiedrības viedokli: paradumus, 

vajadzības.

7. Plānošanas dokumentus, līdzīgi kā ministriju mājaslapas, izstrādāt pēc vienota satura un formas.

8. Stratēģiski un kompleksi pieiet jautājumam par valsts pārvades reputācijas uzlabošanu, 

piesaistot komunikācijas profesionāļus.



Paldies par uzmanību!

 Zane Driņķe, Ph.D

 Jana Bunkus, Mg.sc.comm


