
 

 

 

 

 

Pētījums 

 

Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu  

pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā 

 

 

 

 

Izstrādāja: 

Ilze Ruka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2008



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

2 

 

Saturs 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  ............................................................................ 5 
1.1. Ievads ..............................................................................................................................5 
1.2. Pētījuma objekts ............................................................................................................5 
1.3. Lietotie saīsinājumi .......................................................................................................6 
1.4. Definīcijas ......................................................................................................................7 
1.5. Pētījuma metode ............................................................................................................7 
2. PĀRSKATS PAR TIESLIETU MINISTRIJAS PADOT ĪBAS IESTĀDĒM UN TO 
SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM  ...................................................................... 8 
2.1. TM padotības iestādes ..................................................................................................8 
2.2. Pakalpojumu veidi ........................................................................................................9 
2.3. Struktūrvienību izvietojums un skaits ......................................................................10 
3. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS FAKTISKO APST ĀKěU APSKATS ......................... 11 
3.1. Datu valsts inspekcija .................................................................................................11 

3.1.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 11 
3.1.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 12 
3.1.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 13 
3.1.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 14 
3.1.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 14 
3.1.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 16 

3.2. UzĦēmumu reăistrs .....................................................................................................17 
3.2.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 17 
3.2.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 19 
3.2.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 22 
3.2.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 24 
3.2.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 25 
3.2.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 26 

3.3. Naturalizācijas pārvalde .............................................................................................28 
3.3.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 28 
3.3.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 30 
3.3.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 30 
3.3.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 35 
3.3.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 36 
3.3.5. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 37 

3.4. Patentu valde ...............................................................................................................39 
3.4.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 39 
3.4.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 39 
3.4.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 44 
3.4.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 46 
3.4.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 47 
3.4.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 48 

 



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

3 

 

3.5. Reliăisko lietu pārvalde ..............................................................................................49 
3.5.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 49 
3.5.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 50 
3.5.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 51 
3.5.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 51 
3.5.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 52 
3.5.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 53 

3.6. Valsts aăentūra "Maks ātnespējas administrācija" .................................................54 
3.6.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 54 
3.6.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 55 
3.6.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 56 
3.6.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 60 
3.6.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 60 
3.6.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 61 

3.7. Valsts valodas centrs ...................................................................................................62 
3.7.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 62 
3.7.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 63 
3.7.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 64 
3.7.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 64 
3.7.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 64 
3.7.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 65 

3.8. Valsts zemes dienests...................................................................................................66 
3.8.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 66 
3.8.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 67 
3.8.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 72 
3.8.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 73 
3.8.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 73 
3.8.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 74 

3.9. Tiesu administrācijas zemesgrāmatu departaments (Zemesgrāmatu 
nodaĜas) ................................................................................................................................76 

3.9.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 76 
3.9.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 76 
3.9.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 79 
3.9.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 82 
3.9.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 84 
3.9.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 85 

3.10. Juridiskās palīdzības administrācija .....................................................................87 
3.10.1. Iestādes apraksts ................................................................................................... 86 
3.10.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi .............................................................................. 88 
3.10.3. Sniegto pakalpojumu skaits.................................................................................. 89 
3.10.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras ............................. 90 
3.10.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā .................... 91 
3.10.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas ............................................................................ 91 



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

4 

 

4. SECINĀJUMI - PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA TM  PADOTĪBAS IESTĀDĒS .............. 92 
5. REĂIONĀLĀ REFORMAS, TĀS REALIZĀCIJAS GAITA  ................................... 96 
6. IESPĒJAMIE PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRU ATT ĪSTĪBAS MODEěI .. 100 
6.1. 1.modelis -  tiek veidoti vienoti TM padotības iestāžu klientu apkalpošanas 
centri  .................................................................................................................................101 
6.1.1. ModeĜa apraksts ......................................................................................................101 
6.1.2. ModeĜa stiprās/vājās puses ......................................................................................102 
6.1.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi ................................................................104 
6.1.4. Iespējamie riski .......................................................................................................104 
6.2. 2.modelis - tiek saglabāta esošā pakalpojumu sniegšanas kārt ība  
  (tiek uzlabots)....................................................................................................................105 
6.2.1. ModeĜa apraksts ......................................................................................................105 
6.2.2. ModeĜa stiprās/vājās puses ......................................................................................105 
6.2.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi ................................................................107 
6.2.4. Iespējamie riski .......................................................................................................108 
6.3.  3.modelis - tiek veidoti vienoti visu valsts iestāžu informācijas un pakalpojumu 
sniegšanas centri .................................................................................................................109 
6.3.1. ModeĜa apraksts ......................................................................................................109 
6.3.2. ModeĜa stiprās/vājās puses ......................................................................................110 
6.3.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi ................................................................111 
6.3.4. Iespējamie riski .......................................................................................................112 
6.4. Optimālā modeĜa izvēle.............................................................................................113 
7. PRIEKŠLIKUMI  ......................................................................................... 115 
8.IZMANTOTIE AVOTI  ................................................................................. 121 
 

  



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

5 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Ievads 

 

Šis dokuments izstrādāts pamatojoties uz 2008.gada 30.maija līgumu starp Latvijas 

Republikas Tieslietu ministriju un Ilzi Ruku par zinātniska pētījuma veikšanu par 

Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamību. Pētījuma  

“Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās 

reformas kontekstā” darba uzdevumi ir šādi: 

• informācijas apkopojums par esošās situācijas faktiskajiem apstākĜiem; 

• informācijas apkopojums par padotības iestāžu pakalpojumu pieejamību 

reăionālās reformas kontekstā; 

• priekšlikumu sniegšana padotības iestāžu universālo klientu apkalpošanas centru 

izveidei un attīstībai, modelējot iespējamos klientu apkalpošanas centru attīstības 

variantus; 

• piedāvāto attīstības modeĜu risku analīze; 

• piedāvāto klientu apkalpošanas centru attīstības variantu realizācijai 

nepieciešamo resursu novērtēšana. 

 

 

1.2. Pētījuma objekts 

 

Šajā pētījumā tiks apskatītas šādas TM padotības iestādes – pakalpojumu sniedzējas: 

• Datu valsts inspekcija 

• UzĦēmumu reăistrs 

• Naturalizācijas pārvalde 

• Patentu valde 

• Reliăisko lietu pārvalde 
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• Valsts aăentūra “Maksātnespējas administrācija” 

• Valsts valodas centrs 

• Valsts zemes dienests 

• Tiesu administrācijas zemesgrāmatu departaments 

• Juridiskās palīdzības administrācija 

Pētījumā netiks apskatītas šādas padotības iestādes: 

• Satversmes aizsardzības birojs 

• Ieslodzījuma vietu pārvalde 

• Valsts probācijas dienests 

• Valsts tiesu ekspertīžu birojs 

• Tiesu administrācija (izĦemot Zemesgrāmatu departamentu) 

 

1.3. Lietotie saīsinājumi 
 

DVI – Datu valsts inspekcija 

IVIS - Integrētās valsts informācijas sistēmas 

JPA – Juridiskās palīdzības administrācija 

KAC – klientu apkalpošanas centrs 

KAS – klientu apkalpošanas standarts 

MNA – maksātnespējas administrācija 

NP – Naturalizācijas pārvalde 

PV – Patentu valde 

RAPLM – Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

RLP – Reliăisko lietu pārvalde 

TM – Tieslietu ministrija 

UR – UzĦēmumu reăistrs 

VVDZ – Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 

VZD – Valsts zemes dienests 

ZG – Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu departaments (zemesgrāmatu nodaĜas) 
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1.4. Definīcijas 

 

Iekšējie procesi – ar pakalpojumu organizēšanu un uzturēšanu saistīti procesi: 

pakalpojumu definīcijas, apraksti, procedūras, uzskaite utt. 

Klientu apkalpošanas centrs – vieta kur klientu apkalpošana notiek klātienē. 

Front Office – klientu apkalpošanas struktūrvienība, kas strādā ar klientu 

(pieĦem/izsniedz dokumentus, sniedz informāciju utt.). 

Back Office – klientu apkalpošanā iesaistītā struktūrvienība, kas veic ar pakalpojuma 

sniegšanu saistītas darbības bez kontakta ar klientu. 

Pakalpojums – Tieslietu ministrijas padotības iestādes darbību kopums, ko tā veic, lai 

nodrošinātu tās funkciju un uzdevumu izpildi un sabiedrības vajadzību ievērošanu. 

Serviss – ar pakalpojumu saistīts darbību kopums, kas tiek nodrošināts pēc 

pakalpojuma saĦemšanas. 

 

 

 

1.5. Pētījuma metode 

• Intervijas ar TM padotības iestāžu pārstāvjiem; 

• Normatīvo aktu analīze; 

• Publiski pieejamās informācijas analīze (padotības iestāžu mājas lapas, citi 

interneta resursi); 

• Padotības iestāžu gada pārskati; 

• Citi  saistītie pētījumi (skat. Izmantoto avotu sarakstu). 

Autore pieĦem, ka Pētījuma ietvaros TM padotības iestāžu sniegtā informācija ir 

pareiza. Pētījumā izmantota informācija, kas bija aktuāla un pieejama uz pētījuma 

sniegšanas brīdi. 
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2.  PĀRSKATS PAR TIESLIETU MINISTRIJAS PADOT ĪBAS 

IESTĀDĒM UN TO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM 

2.1. TM padotības iestādes 

 

 
Attēls Nr. 1 

 

Pētījumā tiek apskatītas 10 Tieslietu ministrijas padotības iestādes, kuras pēc darbības 

satura ir Ĝoti atšėirīgas un pārstāv dažādas jomas: datu reăistrācija, pilsonības 

piešėiršana, uzĦēmumu reăistrācija, maksātnespējas jautājumi, patentu reăistrācija, 

juridiskā palīdzība, īpašuma reăistrācija utt. 
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2.2. Pakalpojumu veidi 

 

Kopumā pētāmās iestādes piedāvā vairāk kā 240 pakalpojumu veidus 

• Datu valsts inspekcija - 9 

• UzĦēmumu reăistrs - 63 

• Naturalizācijas pārvalde - 5 

• Patentu valde - 52 

• Reliăisko lietu pārvalde - 9 

• Valsts aăentūra “Maksātnespējas administrācija” - 13 

• Valsts valodas centrs - 13 

• Valsts zemes dienests - 64 

• Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu departaments - 13 

• Juridiskās palīdzības administrācija - 3 
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2.3. Struktūrvienību izvietojums un skaits 

 

 
Attēls Nr. 2 

 

Kopumā pētījuma ietvaros pētāmajām 10 TM padotības iestādēm ir 79 

struktūrvienības un to nodaĜas: 

• Datu valsts inspekcija -1 

• UzĦēmumu reăistrs - 9 

• Naturalizācijas pārvalde - 19 

• Patentu valde - 2 

• Reliăisko lietu pārvalde - 1 

• Valsts aăentūra “Maksātnespējas administrācija” - 1 

• Valsts valodas centrs - 9 

• Valsts zemes dienests - 8 

• Tiesu administrācijas zemesgrāmatu departaments - 28 

• Juridiskās palīdzības administrācija - 1 
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3. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS FAKTISKO APST ĀKěU APRAKSTS* 

*Šajā nodaĜā izmantota informācija, kas iegūta intervējot iestāžu pārstāvjus, analizējot iestāžu 

normatīvos dokumentus, gada pārskatus un interneta mājas lapas. AtspoguĜotā informācija 

parāda pašreizējo situāciju pakalpojumu sniegšanas jomā kā to saprot un īsteno pašas iestādes. 

Autores viedoklis un ieteikumi situācijas uzlabošanai ir atspoguĜoti 6. un 7.nodaĜās. 

3.1. DATU VALSTS INSPEKCIJA 

3.1.1. Iestādes apraksts 

DVI ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic 

personas datu aizsardzības uzraudzību.  

DVI realizē Fizisko personu datu aizsardzības likumā nosprausto mērėi - aizsargāt 

fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, 

attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi.  

Datu valsts inspekcijas pienākumi ir: 

• kontrolēt un uzraudzīt valstī personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma prasībām;  

• kontrolēt informācijas sistēmu drošības prasību ievērošanu personas datu 

apstrādes sistēmās;  

• izskatīt sūdzības, pieĦemt lēmumus, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, 

izstrādāt rekomendācijas;  

• reăistrēt personas datu apstrādes sistēmas, izveidojot vienotu personas datu 

apstrādes sistēmu reăistru.  
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3.1.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

1. Personas datu apstrādes reăistrēšana un pārbaude. 

2. Personas datu aizsardzības uzraudzība. 

3. Personas datu apstrādes auditoru akreditācija. 

4. Personas datu apstrādes speciālistu apmācības un eksaminēšanas nodrošināšana. 

5. Sūdzību izskatīšana un lēmumu pieĦemšana, kas saistīti ar personas datu 

aizsardzību. 

6. Personas datu aizsardzības pakāpes novērtēšana un rakstveida piekrišanas 

sniegšana personas datu nodošanai; darbību ierosināšana un veikšana, kas vērstas 

uz efektīvāku personas datu aizsardzību un atzinumu sniegšana par valsts un 

pašvaldību institūciju veidojamo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo 

aktu prasībām. 

7. Pārbaužu veikšana, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

8. Administratīvo sodu uzlikšana par pārkāpumiem personas datu apstrādē likumā 

noteiktajā kārtībā.  

9. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un to darbības uzraudzība. 
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3.1.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 
Avots: Datu valsts inspekcija darbības stratēăija 2008.-2010.gadam 

Tabula Nr. 1 
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3.1.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās* procedūras 

* - pētījumā tiek apskatīti tikai iestāžu iekšējie pakalpojumu jomu reglamentējošie 

dokumenti, jo tie vislabāk parāda katrā iestādē atšėirīgo, specifisko situāciju. Ārējie 

normatīvie akti vairāk nosaka vispārēju kārtību. 

 

Speciāla kārtība, kas noteiktu klientu apkalpošanas kārtību Datu valsts inspekcijā 

nav izstrādāta. Datu valsts inspekcijas darbiniekiem, apkalpojot klientus, ir jāievēro 

Datu valsts inspekcijas Ētikas kodekss un Datu valsts inspekcijas Darbinieka 

rokasgrāmata. 

Datu valsts inspekcijā ir izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti, kas regulē 

iekšējos procesus un dokumentu apriti: Datu valsts inspekcijas lietvedības instrukcija 

(no 28.02.2006.), Personu datu apstrādes reăistrācijas kārtība (no 14.09.2007.).  

3.1.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 Attēls Nr. 3 
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Datu valsts inspekcijas Uzraudzības daĜā ir pieci darbinieki, kuri sniedz konsultācijas 

par personas datu apstrādi, par informācijas atklātības jautājumiem un par komerciālu 

paziĦojumu sūtīšanu, kā arī saistībā ar citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē 

esošiem jautājumiem. Uzraudzības daĜas darbinieki izskatot savas kompetences 

jautājumus sastāda dažādus informācijas pieprasījumus, vēstules, lēmumus, uzziĦas, 

atzinumus u.c. dokumentus. Konsultācijas tiek sniegtas telefoniski un iestādē uz 

vietas, atbildot uz klienta jautājumiem, izskaidrojot konkrētās situācijas tiesiskos 

aspektus, kā arī informējot klientus par to tiesībām un pienākumiem konkrētajā 

situācijā. Ja klients vēršas iestādē ar mutvārdu iesniegumu, tas tiek noformēts 

rakstveidā. Datu valsts inspekcijas Uzraudzības daĜas darbiniekiem ir augstākā 

izglītība tiesību zinātnēs un vismaz viena gada juridiskā darba pieredze. 

Datu valsts inspekcijas Reăistrācijas daĜā ir trīs darbinieki, kuri sniedz konsultācijas 

personas datu apstrādi reăistrācijas jautājumos, personu datu apstrādes auditoru 

reăistrācijas jautājumos, personas datu apstrādes speciālistu reăistrācijas jautājumos, 

ekspertu, kam ir tiesības veikt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas 

sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes reăistrācijas jautājumos un uzticamu 

sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reăistra jautājumos. Reăistrācijas daĜas 

darbinieki izskatot savas kompetences jautājumus sastāda dažādus informācijas 

pieprasījumus, vēstules, lēmumus, uzziĦas, atzinumus, apliecības u.c. dokumentus. 

Konsultācijas tiek sniegtas telefoniski un iestādē uz vietas, atbildot uz klienta 

jautājumiem. Datu valsts inspekcijas Reăistrācijas daĜas darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, zināšanas tiesību zinātnē un juridiskā darba pieredze. 

Datu valsts inspekcijas Drošības daĜā ir divi darbinieki, kuri sniedz konsultācijas par 

personas datu apstrādes auditu veikšanu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes 

veikšanu un iekšējās dokumentācijas sagatavošanu. Drošības daĜas darbinieki, 

izskatot savas kompetences jautājumus sastāda dažādus informācijas pieprasījumus, 

vēstules, lēmumus, uzziĦas, atzinumus, u.c. dokumentus. Konsultācijas tiek sniegtas 

telefoniski un iestādē uz vietas, atbildot uz klienta jautājumiem. Datu valsts 
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inspekcijas Drošības daĜas darbiniekiem ir augstākā izglītība, zināšanas informāciju 

tehnoloăiju un informācijas sistēmu drošības jomā un attiecīga darba pieredze. 

Veicot personas datu apstrādes reăistrāciju, DVI ir izvērtējusi Reăistrācijas daĜas 

darbības efektivitāti. Reăistrācijas procesā laikietilpīgs ir informācijas ievadīšanas 

process – Reăistrācijas daĜas juristi izvērtē personas datu apstrādes iesniegumus un 

reăistrē apstrādi, fiziski ievadot informāciju Personas datu apstrādes reăistrā. Šāda 

informācijas ievadīšana nebūtu nepieciešama, ja tiktu nodrošināta e-pakalpojuma 

ieviešana, nodrošinot klientiem ērtāku reăistrācijas iesniegumu aizpildīšanu un DVI 

darbiniekiem laika resursu efektīvāku izmantošanu. 

 

 

3.1.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas  

 

DVI ir viens birojs Rīgā, Kr.Barona iela 5-4. 
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3.2. UZĥĒMUMU REĂISTRS 

3.2.1. Iestādes apraksts 

UzĦēmumu  reăistrs ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, 

kas Latvijas Republikas teritorijā reăistrē uzĦēmumus (uzĦēmējsabiedrības), to 

fili āles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiĦas to darbības pamatdokumentos un 

veic citas likumdošanā paredzētās darbības. UzĦēmumu reăistrs darbojas Tieslietu 

ministrijas pārraudzībā.  

UzĦēmumu reăistra galvenā funkcija ir reăistrācijas funkcija. Šīs funkcijas 

realizācijas rezultātā tiek nodrošināta arī vienota valsts uzskaite par reăistrējamajiem 

subjektiem un juridiskajiem faktiem. SaskaĦā ar dažādu normatīvo aktu prasībām 

UzĦēmumu reăistrs veic komersantu un to filiāĜu, ārvalstu komersantu un 

organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas 

ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo 

sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, 

tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, 

reliăisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekĜu, 

koncesijas līgumu, izšėirošās ietekmes, komercėīlu, laulāto mantisko attiecību un 

šėīrējtiesu reăistrāciju un nodrošina attiecīgo reăistru vešanu. 

Otrā funkcija ir informācijas sniegšana par reăistrētajiem subjektiem un juridiskajiem 

faktiem. Lai nodrošinātu informāciju par subjektu saimniecisko darbību, UzĦēmumu 

reăistrs pieĦem un glabā  to gada pārskatus.  

Bez minētajām galvenajām funkcijām UzĦēmumu reăistram jāveic arī daudzas citas 

funkcijas/uzdevumi/darbības, kuras uzticētas ar dažādiem likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem:  
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o jāziĦo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai 

nepatiesu ziĦu sniegšanu UzĦēmumu reăistram vainīgo personu saukšanai pie 

likumā noteiktās atbildības;  

o jāappublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"  normatīvajos aktos paredzētās ziĦas par 

subjektiem;  

o jāveic savstarpēja informācijas apmaiĦa ar valsts un pašvaldību institūcijām 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;  

o jāapstiprina eksperti akciju sabiedrību pamatkapitāla novērtēšanai, 

komercsabiedrību mantiskā ieguldījuma vērtēšanai;  

o jāapstiprina revidenti komersantu reorganizācijas līgumu pārbaudei;  

o jāsastāda protokoli par administratīvajiem pārkāpumiem;  

o jāapliecina parakstus šādam subjektu lokam: individuālajiem komersantiem un 

kapitālsabiedrību dibinātājiem uz reăistrācijas pieteikuma, reăistrējot 

kapitālsabiedrību ar vienu dibinātāju, kapitālsabiedrību valdes locekĜiem, 

komersantu prokūristiem, komercsabiedrību likvidatoriem, komersantu, uzĦēmumu 

(uzĦēmējsabiedrību) administratoriem; 

o jāsasauc vai jāuzdod sasaukt kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību 

dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulces.  

 

Sadarbība ar citām iestādēm datu apmaiĦā  

UR publiski pieejamās datubāzes tiek plaši lietotas gan valsts iestāžu, gan uzĦēmēju 

vidū. Šobrīd iespējams elektroniski iesniegt komercėīlas pieteikumu (kamēr vēl reāli 

nav sācis darboties Elektronisko dokumentu likums, UzĦēmumu reăistrā iesniedzams 

arī pieteikums papīra formātā). Komercėīlu reăistrācijas sistēma šobrīd ir saslēgta ar 

CeĜu satiksmes drošības direkcijas datu bāzi (nodarbojas ar automašīnu reăistrāciju), 

Valsts tehniskās uzraudzības inspekciju (nodarbojas ar traktoru un citu 

lauksaimniecībā izmantojamās tehnikas reăistrāciju), Valsts ciltsdarba informācijas 
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datu apstrādes centru (reăistrē dzīvniekus), Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas 

gaisa kuău reăistru, lai šo iestāžu datu bāzes saslēgtu ar komercėīlu reăistru, tādējādi 

Ĝaujot operatīvi pārbaudīt īpašumtiesības uz ieėīlājamajām lietām. 

 

3.2.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

Komercėīlu un laulāto mantisko attiecību reăistrācijas daĜa: 

1. Komercėīlas reăistrācija; 

2. Komercėīlas noteikumu izmaiĦu reăistrācija; 

3. Komercėīlas pārjaunojuma reăistrācija; 

4. Komercėīlas pārvaldnieka reăistrācija; 

5. Komercėīlas cesijas reăistrācija; 

6. Komercėīlas dzēšanas reăistrācija; 

7. Komercėīlas termiĦa pagarināšanas reăistrācija; 

8. PaziĦojuma par komercėīlas tiesības izlietošanu reăistrācija; 

9. Laulāto mantisko attiecību reăistrācija; 

10.  Laulāto mantisko attiecību noteikumu izmaiĦu reăistrācija; 

11.  Laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reăistrācija; 

Inform ācijas daĜa: 

12. IzziĦu sniegšana; 

13. Kopiju / izrakstu sniegšana; 

14. Reăistrācijas lietas apskate. 

Komersantu un uzĦēmumu reăistrācijas daĜa: 

15. Zemnieka vai zvejnieka saimniecības reăistrēšana; 

16. Kooperatīvās sabiedrības reăistrēšana; 

17.  Individuālā uzĦēmuma reăistrēšana; 

18. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) filiāles reăistrēšana; 

19. Zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācijas reăistrēšana; 
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20. Individuālā uzĦēmuma reorganizācijas reăistrēšana; 

21. Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) reăistrēšana; 

22. Eiropas komercsabiedrības (SE) reăistrēšana; 

23. Eiropas ekonomisko interešu grupas (EEIG) reăistrēšana; 

24. Apliecinājuma izsniegšana, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, Eiropas 

komercsabiedrību vai Eiropas ekonomisko interešu grupu; 

25. Apliecinājuma izsniegšana pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības, Eiropas 

komercsabiedrības vai Eiropas ekonomisko interešu grupas juridiskās adreses 

pārcelšanas uz citu dalībvalsti; 

26. UzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības), tā fili āles izmaiĦu reăistrēšana; 

27. Individuālā komersanta reăistrēšana; 

28. Personālsabiedrības reăistrēšana; 

29. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reăistrēšana; 

30. Akciju sabiedrības reăistrēšana; 

31. Komersanta filiāles reăistrēšana; 

32. Komersanta reorganizācijas reăistrēšana; 

33. Komersanta reorganizācijas līguma projekta un tā izmaiĦu reăistrēšana; 

34. Komersanta dalībnieku reăistra reăistrēšana; 

35. Komersanta juridiskās adreses reăistrēšana; 

36. Ierakstu izdarīšana par komersanta prokūru un prokūristu; 

37. Ierakstu izdarīšana par komersanta valdi; 

38. Ierakstu izdarīšana par komersanta padomi; 

39. Dibināšanas dokumentu grozījumu reăistrēšana; 

Nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekĜu reăistrācijas daĜa: 

40. Biedrības un nodibinājuma reăistrēšana; 

41. Biedrības un nodibinājuma darbības izbeigšanas reăistrēšana; 

42. Ierakstu izdarīšana par izmaiĦām nodibinājuma valdē un juridiskajā adresē; 

43. Ierakstu izdarīšana par izmaiĦām biedrības valdē un juridiskajā adresē; 

44. Biedrības un nodibinājuma statūtu grozījumu reăistrēšana; 
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45. Biedrības un nodibinājuma izslēgšana no biedrību un nodibinājumu reăistra; 

46. Biedrības un nodibinājuma reorganizācijas reăistrēšana; 

47. Ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecības (pārstāvja) reăistrēšana; 

48. Ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecības (pārstāvja) likvidācijas 

reăistrēšana; 

49. Ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecības (pārstāvja) pārveidošana 

par filiāli; 

50. Ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecības (pārstāvja) grozījumu 

reăistrēšana; 

51. Arodbiedrības reăistrēšana; 

52. Arodbiedrības statūtu grozījumu reăistrēšana; 

53. Arodbiedrības grozījumu reăistrēšana; 

54. Masu informācijas līdzekĜu reăistrēšana; 

55. Masu informācijas līdzekĜu grozījumu reăistrēšana; 

56. Šėīrējtiesas reăistrēšana; 

57. Šėīrējtiesas grozījumu reăistrēšana; 

58. Šėīrējtiesas reglamenta grozījumu reăistrēšana; 

59. Politisko partiju un to apvienību reăistrēšana; 

60. Politisko partiju un to apvienību grozījumu reăistrēšana; 

61. Politisko partiju reorganizācijas reăistrēšana; 

62. Politisko partiju un to apvienību statūtu grozījumu reăistrēšana; 

63. Reăistrācijas apliecības dublikāta izgatavošana. 
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3.2.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

Jaunu uzĦēmumu un komersantu reăistrācija 

 
Avots: UR gada pārskats 2007 

Attēls Nr.4 

 

 

Parakstu apliecināšana 

 

Avots: UR gada pārskats 2007 

Attēls Nr.5 
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Gada pārskatu iesniegšana (iesniegšanas gads) 

 

Avots: UR gada pārskats 2007 

Attēls Nr.6 

 

 

Komercėīlu reăistrācija 

 

Avots: UR gada pārskats 2007 

Attēls Nr.7 
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Likvid ētie uzĦēmumi 

 

Avots: UR gada pārskats 2007 

Attēls Nr.8 

 

 

3.2.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

Pastāv  2005. gada 8.septembra UR kārtība Nr. 16 „Ētikas noteikumi”, bet viena 

speciāla dokumenta par šo tēmu pašlaik nav (ir doma veidot metodiskos materiālus 

vai klientu apkalpošanas standartu). 
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3.2.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 

Attēls Nr.9 

 

UzĦēmumu reăistra Reăionālās nodaĜas ir struktūrvienības, kas tieši pilda reăistra 

funkcijas, plāno, organizē un kontrolē savas nodaĜas darbu. Reăionālās nodaĜas 

pieĦem lēmumus par ieraksta izdarīšanu UzĦēmumu reăistra žurnālā, 

komercreăistrā, koncesiju līgumu reăistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu 

reăistrā, komercėīlu reăistrā, laulāto mantisko attiecību reăistrā, biedrību un 

nodibinājumu reăistrā, politisko partiju reăistrā, arodbiedrību reăistrā, masu 

informācijas līdzekĜu reăistrā, pārstāvniecību reăistrā, šėīrējtiesu reăistrā vai 

lēmumus par ieraksta izdarīšanas atteikumu vai atlikšanu, izsniedz informāciju no 
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UzĦēmumu reăistra reăistriem, veic pasākumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos 

noteikto ziĦu par reăistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publisku 

ticamību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā apliecina personu 

parakstus. 

 

 

3.2.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

 
Attēls Nr.10 

NodaĜas tika izveidotas ievērojot teritoriālo principu, kā arī Ħemot vērā iedzīvotāju 

skaitu reăionos un to ekonomisko aktivitāti uzĦēmumu izveidošanā. 

UR ir šādas reăionālās nodaĜas: 

1. Rīgas reăionālā nodaĜa (Rīgas rajons, Jūrmala, Tukuma rajons un Ogres rajons) 

Rīgā, Pērses ielā 2; 
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2. Bauskas reăionālā nodaĜa (Bauskas rajons, Jelgava, Jelgavas rajons) Bauskā, 

Uzvaras ielā 3; 

3. Daugavpils reăionālā nodaĜa (Daugavpils, Daugavpils rajons, Krāslavas rajons, PreiĜu 

rajons) Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20; 

4. Jēkabpils reăionālā nodaĜa (Jēkabpils rajons, Aizkraukles rajons, Madonas rajons) 

Jēkabpilī, Rīgas ielā 150 A; 

5. Liepājas reăionālā nodaĜa (Liepāja, Liepājas rajons) Liepājā, Vecajā ostmalā 40; 

6. Rēzeknes reăionālā nodaĜa (Rēzekne, Rēzeknes rajons, Ludzas rajons, Balvu 

rajons) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98; 

7. Saldus reăionālā nodaĜa (Dobeles rajons, Saldus rajons) Saldū, Tūristu ielā1; 

8. Valmieras reăionālā nodaĜa (Valmieras rajons, Limbažu rajons, Cēsu rajons, 

Valkas rajons, Alūksnes rajons, Gulbenes rajons) Valmierā, Rīgas ielā 27; 

9. Ventspils reăionālā nodaĜa (Ventspils, Ventspils rajons, Kuldīgas rajons, Talsu 

rajons) Ventspilī, Kuldīgas ielā 3. 
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3.3.NATURALIZ ĀCIJAS PĀRVALDE 

3.3.1. Iestādes apraksts 

Naturalizācijas pārvalde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kas īsteno valsts politiku Latvijas pilsonības jomā,  veicot Pilsonības likumā 

un citos Latvijas pilsonības jautājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas. 

Vienlaicīgi ar Pilsonības likuma īstenošanu NP koordinē sabiedrības integrācijas 

procesu savas kompetences ietvaros, veicinot Latvijas pilsonības iegūšanas procesu. 

Šī procesa ietvaros tiek veikti daudzveidīgi pasākumi, kas ir vērsti gan uz iedzīvotāju 

informēšanu un izglītošanu, gan uz aktīvu iesaistīšanu sabiedrības dzīvē un sociālajos 

procesos.  

Naturalizācijas pārvaldes uzdevumi ir: 

• izskatīt nepilsoĦu, ārvalstnieku un bezvalstnieku iesniegumus par uzĦemšanu 

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, sagatavot un iesniegt Ministru 

kabinetā tiesību aktu projektus par Latvijas pilsonības piešėiršanu 

naturalizācijas kārtībā vai pieĦemt motivētus lēmumus par naturalizācijas 

atteikumu; 

• kārtot to personu lietas, kuras pretendē uz Latvijas pilsonību naturalizācijas 

kārtībā un nodrošināt minēto lietu saglabāšanu atbilstīgi noteiktajai kārtībai; 

• tiesību aktos noteiktajā kārtībā organizēt pretendentu zināšanu pārbaudi; 

• izstrādāt tiesību aktu projektus, kas saistīti ar Naturalizācijas pārvaldes darba 

organizāciju; 

• organizēt pretendentu latviešu valodas prasmes pārbaudes materiālu un 

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes materiālu izstrādi; sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt nepieciešamo mācību līdzekĜu un 

metodisko līdzekĜu sagatavošanu; 
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• nodrošināt Naturalizācijas pārvaldes un tās struktūrvienību optimālu darba 

organizāciju; 

• apkopot un analizēt statistisko informāciju ar Latvijas pilsonību saistītajos 

jautājumos un pēc valsts institūciju vai to amatpersonu pieprasījuma sniegt 

minēto informāciju; 

• analizēt un apkopot ārvalstu pieredzi pilsonības jautājumu risināšanā, 

sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām, kā arī organizēt 

starptautiskas konferences, seminārus un apspriedes un izmantot veiktā darba 

rezultātus Naturalizācijas pārvaldes darba pilnveidošanai; 

• likumā noteiktajā kārtībā nodrošināt Naturalizācijas pārvaldes kompetencē 

esošās informācijas nodošanu attiecīgajām valsts iestādēm; 

• izskatīt iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības un iesniegumus 

par Latvijas pilsonības atjaunošanu un sagatavot lēmumu projektus par 

atteikšanos no Latvijas pilsonības un par Latvijas pilsonības atjaunošanu vai 

motivētus lēmumu projektus par minēto iesniegumu noraidīšanu; 

• likumā noteiktajos gadījumos pēc savas iniciatīvas, citu valsts vai pašvaldības 

institūciju ierosinājuma, kā arī pēc atsevišėu personu ierosinājuma izskatīt 

jautājumus par Latvijas pilsonības atĦemšanu un pieĦemt motivētu lēmumu 

izbeigt pārbaudes lietu vai celt prasību tiesā par Latvijas pilsonības 

atĦemšanu; 

• atzīt personu piederību Latvijas pilsonībai saskaĦā ar Pilsonības likuma 

2.panta 1., 1.1, 1.2 un 1.3 punktu un 3.1 pantu, kā arī sniegt Iedzīvotāju 

reăistram ziĦas par personu piederību Latvijas pilsonībai; 

• savas kompetences ietvaros koordinēt Latvijas sabiedrības integrācijas 

procesu. 
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3.3.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

1. Latvijas pilsoĦa statusa reăistrēšana; 

2. Iesnieguma par naturalizāciju pieĦemšana; 

3. NepilsoĦu vai bezvalstnieku ăimenē dzimuša bērna atzīšana par Latvijas pilsoni; 

4. Latvijas pilsoĦu atteikšanās no Latvijas pilsonības; 

5. Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes. 

 

 

 

 

3.3.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 

Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam 

Attēls Nr.11 
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Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam 

Attēls Nr.12 

 

Tabula Nr.2 
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Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam 

Attēls Nr.13 
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Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam      

Tabula Nr.15 

 
Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam  Attēls Nr.14 
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Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam    

Attēls Nr.15 

 

 

Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam  Attēls Nr.16 
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Avots: Naturalizācijas pārvaldes gada pārskats 2007.gadam 

Tabula Nr.3 

 

 

 

3.3.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

 

Dokumentu  plūsmu, jeb NP saĦemto un sagatavoto dokumentu apriti reglamentē 

Naturalizācijas pārvaldes lietvedības instrukcija (10.11.2006., Nr.2). Tā kā šis iekšējais 

normatīvais akts ir izstrādāts pirms vairākiem gadiem un pa šo laiku dokumentu 

apgrozībā iestādes iekšienē un ar citām iestādēm, kā arī ar Tieslietu ministriju notikušas 

daudzas pārmaiĦas, lietvedības instrukcija ir aktualizējama. 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

36 

 

3.3.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 
Attēls Nr.17 

 

Ar Naturalizācijas pārvaldes klientu apkalpošanu nodarbojas Pilsonības lietu daĜa, 

Metodikas un eksaminācijas centrs, Juridiskā daĜa un Informācijas centrs, kas ir 

centrālā aparāta struktūrvienības, un septiĦas reăionālās nodaĜas ar astoĦām fili ālēm 

un 4 iesniegumu pieĦemšanas punktiem. 

 

Reăionālo nodaĜu un to filiāĜu galvenie uzdevumi ir:  

- noteiktā kārtībā pieĦemt un izskatīt iesniegumus par uzĦemšanu Latvijas pilsonībā, 

iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības un iesniegumus par Latvijas 

pilsonības atjaunošanu;  

- iekārtot un atbilstīgi tiesību aktu prasībām nokomplektēt pretendentu personas lietas, 

kā arī nodrošināt to saglabāšanu un nosūtīšanu NP;  
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- attiecīgajā teritorijā nodrošināt pretendentu latviešu valodas prasmes pārbaudi un 

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi atbilstīgi attiecīgās pārbaudes komisijas 

nolikumam un noteiktajai pārbaudes kārtībai;  

- organizēt iedzīvotāju pieĦemšanu jautājumos, kas saistīti ar pilsonību, kā arī 

nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo informāciju minētajos jautājumos;  

- veikt statistisko uzskaiti un analizēt iegūto informāciju u.c. 

 

3.3.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

Pārvaldes reăionālās 7 nodaĜas, to 8 filiāles un 4 iesniegumu pieĦemšanas punkti ir 

izveidotas atbilstoši nepilsoĦu skaitam administratīvajās teritorijās. Tās veic sākotnējo 

darbu ar pretendentiem – sniedz konsultācijas, pieĦem dokumentus, sadarbojas ar 

vietējām pašvaldībām un izglītības iestādēm, līdzdarbojas sabiedrības integrācijas 

projektu izstrādāšanā un īstenošanā.  

 

Attēls Nr.18 
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1. Daugavpils nodaĜa Ăimnāzijas ielā 27, Daugavpilī; 

2. Jēkabpils filiāle Draudzības alejā 9, Jēkabpilī; 

 3. Iesniegumu pieĦemšana Krāslavā, Skolas ielā 7, 32.kab.; 

4. Jelgavas nodaĜa Lielajā ielā 6, Jelgavā; 

5. Aizkraukles filiāle Rūpniecības ielā 9, Aizkrauklē; 

6. Bauskas filiāle ZaĜajā ielā 12, Bauskā; 

7. Dobeles filiāle Brīvības ielā 15, Dobelē; 

8. Ogres filiāle Brīvības ielā 33a, Ogrē; 

9. Tukuma filiāle Pasta ielā 29, Tukumā; 

10. Liepājas nodaĜa RoĦu ielā 1, Liepājā; 

11. Saldus filiāle Striėu ielā 2, Saldū; 

12. Rīgas nodaĜa, Elijas ielā 17, Rīgā; 

13. Rēzeknes nodaĜa Baznīcas ielā 19, Rēzeknē; 

14. Iesniegumu pieĦemšana Alūksnē, Dārzu ielā 11; 

15. Madonas filiāle BlaumaĦa ielā 3, Madonā; 

16. Iesniegumu  pieĦemšana Gulbenē, ĀbeĜu ielā 2; 

17. Iesniegumu pieĦemšana Ludzas filiāle Stacijas ielā 46, Ludzā; 

18. Valmieras nodaĜa Rīgas ielā 50, Valmierā; 

19. Ventspils nodaĜa Pils ielā 12, Ventspilī. 
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3.4. PATENTU VALDE  

3.4.1. Iestādes apraksts 

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 

īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma , īpaši izgudrojumu, preču zīmju, 

dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.  

Patentu valde pieĦem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus 

izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai, izsniedz tos 

aizsargājošos patentus un apliecības, kārto attiecīgos valsts reăistrus.  

 

3.4.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

Patentu valdes pakalpojumi: 

1. PieĦem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu tiesiskajai 

aizsardzībai; 

2. PieĦem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus dizainparaugu tiesiskajai 

aizsardzībai; 

3. PieĦem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus preču zīmju tiesiskajai 

aizsardzībai; 

4. Izsniedz izgudrojumus aizsargājošos patentus un apliecības; 

5. Izsniedz dizainparaugus aizsargājošos patentus un apliecības; 

6. Izsniedz preču zīmes aizsargājošos patentus un apliecības; 

7. Konsultē juridiskās un fiziskās personas; 
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Departamenta „Patentu tehniskā bibliot ēka” bezmaksas pakalpojumi: 

8. Lasītāja kartes izsniegšana; 

9. UzziĦas ( pieprasījums var būt izteikts personiski vai telefoniski, pa pastu, ar faksa 

vai elektroniskās vides starpniecību); 

10.  Elektroniskais pakalpojums, t.sk. interneta seanss, bibliotēkas veidotie 

tiešsaistes un lokālie elektroniskie resursi, OPAC (tiešsaistes publiskais katalogs), 

PTB mājas lapa (Bibliotēkas tīmekĜa lapas); 

11.  Bibliotēkas krājuma izmantošana lasītavās, t. sk. elektroniskā krājuma 

(tiešsaistes un lokālās datubāzes u.c.);  

12.  Starpbibliotēku abonements (SBA) valsts robežās ( bez maksas uz laiku no 

Bibliotēkas krājuma tiek izsniegti iespieddarbi un citi dokumenti un to kopas pēc citu 

bibliotēku pieprasījuma); 

13.  Lasītāju apmācības, konsultācijas un lasītājorientācija. 

 

Departamenta „Patentu tehniskā bibliot ēka” maksas pakalpojumi: 

14.  Referatīvas informācijas sniegšana par identiskām vārdiskām preču zīmēm 

Latvijā (identisku preču zīmju meklējums) no nacionālās preču zīmju datubāzes; 

15.  Referatīvas informācijas sniegšana par identiskām vārdiskām preču zīmēm 

Latvijā (identisku preču zīmju meklējums) no nacionālās preču zīmju datubāzes un 

no starptautiskās preču zīmju datubāzes ROMARIN; 

16.  Referatīvas informācijas sniegšana par identiskām un līdzīgām vārdiskām preču 

zīmēm Latvijā (identisku un līdzīgu preču zīmju meklējums) no nacionālās preču 

zīmju datubāzes; 

17.  Referatīvas informācijas sniegšana par identiskām un līdzīgām vārdiskām preču 

zīmēm Latvijā (identisku un līdzīgu preču zīmju meklējums) no nacionālās preču 

zīmju datubāzes un no starptautiskās preču zīmju datubāzes ROMARIN; 

18.  Informācijas sniegšana par personas pieteiktajām un reăistrētajām preču zīmēm 

Latvijā (īpašnieka meklējums); 
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19.  Referatīvas informācijas sniegšana par patentiem un patentu pieteikumiem 

Latvijas datubāzē atbilstoši patenta numuram, patenta pieteikuma numuram, 

personas vārdam/nosaukumam, starptautiskajai patentu klasifikācijas klasei; 

20. Referatīvas informācijas sniegšana tematiskiem meklējumiem par patentiem un 

patentu pieteikumiem Latvijas datubāzē; 

21. Pieteikuma prioritāti apliecinoša dokumenta sagatavošana; 

22. Pieteikuma prioritāti apliecinoša dokumenta sagatavošana un nosūtīšana uz 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju (preču zīmēm un 

dizainparaugiem); 

23. IzziĦa no Patentu valdes valsts reăistriem, kuras sagatavošana saistīta ar 

dokumentu atlasi; 

24. Patentu valdes rīcībā esošo materiālu kopijas, kuru sagatavošana saistīta ar 

dokumentu atlasi - dokumenta kopija (melnbalta vai krāsaina); 

25. Patentu valdes oficiālā izdevuma "Patenti un preču zīmes" izsniegšana Patentu 

valdē vai nosūtīšana pa pastu; 

26. Starptautiskās reăistrācijas vai preču zīmes atjaunošanas pieteikuma 

sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem;  

27. Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma 

organizācijas biroju, ja dokumentus iesniedz Starptautisko ar Patentu valdes 

starpniecību; 

28. Dokumentu sagatavošana tādas nacionālās preču zīmes reăistrācijas pieteikuma 

paātrinātai (ārpuskārtas) izskatīšanai, kuru paredzēts pieteikt starptautiskajai 

reăistrācijai (viena preču zīme); 

29. Dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaĦā ar līgumu 

par patentu kooperāciju, ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā 

saĦēmējiestādē; 
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30. Eiropas Kopienas preču zīmes vai dizainparauga pieteikuma pārsūtīšana Iekšējā 

tirgus saskaĦošanas birojam ; 

Inform ācija par r ūpnieciskā īpašuma objektiem 

31. Rūpnieciskā īpašuma objekta starptautiskā vai nacionālā klasifikācijas indeksa 

precizēšana; 

32. Sistemātiskais (atbilstoši klasifikācijas indeksam) vai personu patentu 

informācijas meklējums referatīvajā datubāzē vienā patentu klasifikācijas grupā; 

33. Sistemātiskais (atbilstoši klasifikācijas indeksam) vai tematiskais patentu 

informācijas meklējums ROSPATENT (Krievijas Intelektuālā īpašuma, patentu un 

preču zīmju federālais dienests) vai USPTO (Amerikas Savienoto Valstu Patentu un 

preču zīmju iestāde) pilntekstu datubāzēs; 

34. Referatīvās patentu informācijas meklējums Armēnijas, Azerbaidžānas, 

Baltkrievijas, Gruzijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Krievijas, Moldovas, 

Tadžikistānas, Turkmenistānas, Ukrainas un Uzbekistānas oficiālajos izdevumos; 

35. Patentu analogu atrašana atbilstoši dokumenta numuram departamentā "Patentu 

tehniskā bibliotēka" (turpmāk – bibliotēka) pieejamos informācijas resursos; 

36. Informācija par rūpnieciskā īpašuma objekta reăistrācijas izmaiĦām Patentu 

valdes valsts reăistros (atbilstoši publikācijai oficiālajā biĜetenā "Patenti un preču 

zīmes"); 

37. Patenta numura atrašana atbilstoši pieteikuma numuram vai patenta pieteikuma 

numura atrašana atbilstoši patenta numuram bibliotēkai pieejamos informācijas 

resursos; 

38. Patentu tiesību literatūras un informācijas meklējums datubāzē "Rūpnieciskā un 

intelektuālā īpašuma aizsardzība pasaulē"; 

39. Sistemātiskais vai personas meklējums patentu datubāzē lietotāja klātbūtnē; 

40. Informācijas sniegšana par Latvijā reăistrētu preču zīmi (vārdisku, grafisku, 

kombinētu); 
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41. Informācijas sniegšana par starptautiski (datubāze ROMARIN) vai Eiropas 

Kopienā (datubāze CTM) reăistrētu preču zīmi (vārdisku, grafisku, kombinētu); 

42. Informācijas sniegšana par citās valstīs reăistrētu nacionālo preču zīmi (vārdisku, 

grafisku, kombinētu); 

43. Preču zīmes meklējums atbilstoši numuram bibliotēkai pieejamos informācijas 

resursos un tās izdruka; 

44. Informācijas sniegšana par bibliotēkai pieejamos oficiālajos izdevumos 

publicētajiem dizainparaugiem; 

45. Tematiskā pieprasījuma izpilde (izĦemot šā pielikuma 15.punktā minētos 

pieprasījumus); 

46. Bibliogrāfiskā saraksta izveidošana; 

Starpbibliot ēku abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliot ēku 

abonementa pakalpojumi (SSBA) 

47. Starpbibliotēku abonementa pieprasījums un tā izpilde; 

48. Starpbibliotēku abonements, žurnālu (ne vairāk kā piecu) abonements (mēnesim, 

ceturksnim, gadam); 

49. Informācijas iegūšana, izmantojot datoru (A4 formāta melnbalta vai krāsaina 

izdruka, ieraksts disketē vai matricā); 

50. Dokumentu un attēlu skenēšana vai elektroniska piegāde; 

51. Dokumentu kopēšana no bibliotēkas krājuma; 

52. Vienotās lasītāja kartes izsniegšana vai tās atjaunošana. 
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3.4.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 
Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007   

Attēls Nr.19 

 

 

 

 
Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007   

Attēls Nr.20 
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Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007   

Attēls Nr.21 

 

 

 

 
Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007   

Attēls Nr.22 
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Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007    

Tabula Nr.4 

 

 

 
Avots: LR Patentu valdes gada pārskats 2007   

Tabula Nr.5 

 

 

3.4.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

 

Patentu valdē nav tieši izstrādātu procedūru, kas reglamentē klientu apkalpošanas 

procesus. 

Pastarpināti šos procesus reglamentē:  
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- iekšējais normatīvais akts „Patentu valdes reglaments”, kas nosaka 

struktūrvienību kompetenci; 

- iekšējais normatīvais akts „Patentu valdes Ētikas kodekss”, kas nosaka 

profesionālās ētikas pamatprincipus darbinieku kontaktos ar apmeklētājiem/klientiem; 

- Patentu valdes direktora palīdzes amata apraksts (jo netiek izdalīta kā atsevišėa 

struktūrvienība Patentu valdes reglamentā). 

Patentu valdē netiek mērīta klientu apmierinātība. 

 

3.4.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 
Attēls Nr.23 
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Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto PV struktūrvienību pienākumu un uzdevumu 

sadalījums ir aplūkojams 3.4.2. nodaĜā. 

 

3.4.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

 

1. Centrālais birojs - Rīgā, Citadeles iela 7/70; 

2. Patentu valdes tehniskā bibliotēka – Rīgā, ŠėūĦu iela 17.  
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3.5. RELIĂISKO LIETU P ĀRVALDE 

3.5.1. Iestādes apraksts 

Reliăisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās valsts 

pārvaldes iestāde, kas atbilstoši Reliăisko organizāciju likuma 5.panta piektajā daĜā 

noteiktajam, kārto valsts un reliăisko organizāciju savstarpējās attiecības, pēc 

reliăisko organizāciju lūguma sniedzot tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, 

juridisko un citu jautājumu risināšanā.  

Reliăisko lietu pārvalde:  

- sniedz Tieslietu ministrijai priekšlikumus par politiku reliăisko tiesību jomā un seko 

valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliăijas praktizēšanā, gatavojot 

likumprojektus, Ministru kabineta noteikumu un rīkojumu projektus, piedaloties 

tieslietu ministrijas sanāksmēs un darba grupās; 

- pārzina ar valsts un reliăisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos 

jautājumus, izskatot reliăisko organizāciju locekĜu un iedzīvotāju sūdzības un 

priekšlikumus, organizējot Jauno reliăisko kustību, sektu un kultu pētīšanas 

konsultatīvās padomes; 

- izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas 

Satversmē un starptautiskajos līgumos reliăijas jomā garantēto cilvēktiesību 

pārkāpumus un tos veicinošos apstākĜus. 
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3.5.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

Reliăisko lietu pārvalde, Reliăisko organizāciju likumā un citos normatīvajos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros: 

 

1. Reăistrē reliăiskās organizācijas un to iestādes, izveidojot reliăisko organizāciju 

un to iestāžu vienotu valsts uzskaiti; 

2. Pārreăistrē tās reliăiskās organizācijas, kurām atbilstoši Reliăisko organizāciju 

likuma 8.panta 4.daĜai pirmo desmit gadu laikā jāpārreăistrējas, lai pārliecinātos 

par to lojalitāti pret Latvijas valsti un to darbības atbilstību likumdošanas aktiem; 

3. Reăistrē grozījumus reliăisko organizāciju statūtos un statūtu jaunās redakcijas; 

4. Reăistrē reliăisko organizāciju vadības sastāva izmaiĦas; 

5. Sniedz informāciju par reăistrētajām organizācijā un to iestādēm, t.sk. izsniedz 

izziĦas par paraksta tiesībām; 

6. Izsniedz ieteikuma vēstules Finanšu ministrijai, sabiedriskā labuma organizācijas 

statusa piešėiršanai reliăiskajām organizācijām; 

7. SaskaĦo reliăisko organizāciju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei adresētās 

vēstules ārvalstu garīdznieku vai misionāru uzturēšanas atĜaujas (reliăiskās 

darbības dēĜ) saĦemšanai; 

8. SaskaĦo kapelānu amatam reliăisko savienību (baznīcu) vadību izvirzītās 

kandidatūras; 

9. SaskaĦo reliăisko nometĦu (nometnes, kuras organizē reliăiskās organizācijas 

vai kurās veic reliăisko darbību) organizētāju vai to pilnvaroto personu 

pašvaldībai adresētos pieteikumus minēto nometĦu organizēšanai. 
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3.5.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 

N
r.p.k. 

Pakalpojums 2005. gads 

(skaits gadā) 

2006. gads 

(skaits gadā) 

2007. gads 

(skaits gadā) 

1. Reliăisko organizāciju 

reăistrācija 

7 9 8 

2. Reliăisko organizāciju 

pārreăistrācija 

82 87 90 

3. Izslēgšana no reăistra 4 4 4 

4. Statūtu grozījumu 

reăistrācija 

18 38 34 

5. IzziĦas par paraksta 

tiesīgajām personām 

196 229 304 

Avots: RLP   

Tabula Nr.6 

 

3.5.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

 

Kārtība, kas nosaka kā tiek apkalpoti iestādes klienti, atsevišėi nav izstrādāta. Klientu 

apkalpošana ietilpst Personāla un lietvedības sektora vadītājas pienākumos, kas daĜēji 

pilda arī sekretāres pienākumus. Sekretāres amata apraksts nosaka veidu un 

uzdevumus kādā tiek apkalpoti klienti: telefona zvanu pieĦemšana; apmeklētāju 

uzĦemšana; sanāksmju un tikšanos organizēšana; saĦemto un nosūtāmo dokumentu 

reăistrēšana; dokumentu noformēšana nosūtīšanai un to nosūtīšana; pozitīvu attiecību 

uzturēšana ar pārvaldes apmeklētājiem; apmeklētāju vai darbinieku pieĦemšanu 

organizēšana pie priekšnieka; dokumentācijas pārzināšana, analizēšana un sekošana 

līdzi dokumentācijas apritei; saĦemto dokumentu elektroniskā reăistra papildināšana; 
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atsevišėu pasākumu izpildes termiĦu kontrole un saskaĦošana, efektīvai informācijas 

un komunikācijas procesa organizēšanai; 

Reliăisko lietu pārvaldes lietvedības kārtība nosaka lietvedības procesu Reliăisko 

lietu pārvaldē, tas ir, Reliăisko lietu pārvaldes izstrādāto, saĦemto un nosūtāmo 

dokumentu apriti. Kārtība ir saistoša visiem Reliăisko lietu pārvaldes darbiniekiem, 

kas saĦem, reăistrē, sadala dokumentus, veic jaunu dokumentu izstrādi, noformē tos, 

saskaĦo, paraksta un nosūta izstrādātos dokumentus, kā arī kontrolē to izpildi. 

Reliăisko lietu pārvaldē ir izstrādāts Ētikas kodekss, kas nosaka uzvedības 

priekšrakstus darbavietā. Minētie uzvedības priekšraksti ir attiecināmi ne tikai uz 

iestādes darbiniekiem, bet arī uz apmeklētājiem. 

 

 

3.5.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

Attēls Nr.24 
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Klientu apkalpošanu nodrošina Personāla un lietvedības sektors, šī struktūra sastāv 

no divām vakancēm – vadītājs un sekretāre. DaĜēji klientu apkalpošanu, sniedzot 

juridiska rakstura konsultācijas, veic arī Reliăisko lietu pārvaldes priekšnieks un 

Reliăisko organizāciju reăistrācijas daĜas darbinieki. Reliăisko lietu pārvaldei netiek 

atsevišėi aprēėinātas klientu apkalpošanas uzturēšanas izmaksas, jo darbiniekiem, 

kuru pārraudzībā ir klientu apkalpošana vai konsultēšana, šie pienākumi ir iekĜauti 

amata aprakstā. 

 

3.5.6. Pakalpojumu sniegšanas vieta 

Palasta iela 10, 5. stāvs, Rīga. 
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3.6. VALSTS AĂENTŪRA „MAKS ĀTNESPĒJAS ADMINISTR ĀCIJA” 

3.6.1. Iestādes apraksts 

Valsts aăentūra "Maksātnespējas administrācija” ir tieslietu ministra pārraudzībā 

esoša valsts pārvaldes iestāde. MNA uzdevumi ir nodrošināt valsts politikas 

īstenošanu maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses darba 

devēju maksātnespējas gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un 

sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas jautājumos.  

MNA organizē administratoru kandidātu apmācību, sertificē un uzrauga 

administratorus, kā arī rindas kārtībā iesaka tiesai kvalificētāko un piemērotāko 

administratoru. Maksātnespējas procesa administratoriem tiek nodrošinātas tiesības 

ātri apmierināt darbinieku prasības un pieprasīt MNA l īdzekĜus no darbinieku 

prasījumu garantiju fonda.  

Lai nodrošinātu kompetenci un maksātnespējas procesa caurskatāmību, administratori 

tiek reăistrēti un regulāri tiek kontrolēts viĦu darbs konkrētos maksātnespējas 

procesos.  

Atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas 

gadījumā”, MNA ir darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekĜu turētājs un 

pārvaldītājs, kas izskata un apmierina administratoru apkopotos darbinieku 

prasījumus. Darbiniekam ir tiesības uz viĦa prasījuma apmierināšanu neatkarīgi no tā, 

vai darba devējs ir veicis likumā noteiktos maksājumus. Maksātnespējas 

administrācija īsteno valsts sniegtās garantijas darbiniekiem, tādā veidā aizsargājot 

darbinieku tiesības uz taisnīgu darba samaksu un atlīdzību par savu darbu.  
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3.6.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi  

 

1. Sūdzības izskatīšana par administratora darbību;  

2. Eksāmens maksātnespējas procesa administratora sertifikāta iegūšanai (līdz 

2009. gada 1. janvārim); 

3. Metodiskie un informatīvie materiāli maksātnespējas procesa un tiesiskā 

aizsardzības procesa jautājumos; 

4. Maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiĦa 

atjaunošanai(līdz 2009. gada 1. janvārim); 

5. Maksātnespējas procesa administratora sertifikāta dublikāta izsniegšana(līdz 

2009. gada 1. janvārim); 

6. Maksātnespējas procesa administratora ieteikšana tiesai; 

7. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšana; 

8. Kursi un semināri maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa 

jautājumos maksātnespējas procesa administratoriem un citām personām; 

9. Juridiskās konsultācijas maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības 

procesa jautājumos;  

10. Atbilde uz personas iesniegumu un apmeklētāju pieĦemšanu;  

11. Juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšana; 

12. Maksātnespējīgo uzĦēmumu darbinieku prasījumu apmierināšana; 
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3.6.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 

Tiesām ieteiktie maksātnespējas procesa administratora kandidāti  2007.gadā 

Tiesām ieteikto maksātnespējas procesa administratoru 

kandidātu skaits  

1563 

Rīgas tiesu apgabals 956 

Kurzemes tiesu apgabals 175 

Latgales tiesu apgabals 116 

Zemgales tiesu apgabals 122 

Vidzemes tiesu apgabals 194 

Avots: MNA 

Tabula Nr.7 

 

Pieteikušos administratoru kandidātu skaits Latvijas tiesu apgabalu darbības teritorij ās*  

Tiesa Rindā pieteikušos administratoru kandidātu skaits 

Rīgas tiesu apgabals 258+240+196+195+194+195+195+198+197+216+214+214 

Kurzemes tiesu 

apgabals 

207+190+153+152+152+153+153+155+153+171+169+169 

Latgales tiesu 

apgabals 

205+189+146+144+144+145+145+147+147+165+164+164 

Zemgales tiesu 

apgabals 

225+211+166+165+164+165+165+167+167+181+180+180 

Vidzemes tiesu 

apgabals 

228+209+169+168+168+169+169+171+171+185+184+184 

Avots: MNA 

Tabula Nr.8 

*Nevar noteikt kopējo gada statistiku summējot, vienīgi noteikt vidēji pieteikušos administratoru kandidātu skaits Latvijas tiesu 

apgabalu darbības teritorijās 2007.gadā. 
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Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru atcelšana un atkāpšanās 2007.gadā 

 Rīgas tiesu 

apgabals 

Kurzemes 

tiesu 

apgabals 

Latgales 

tiesu 

apgabals 

Vidzemes tiesu 

apgabals 

Zemgales 

tiesu 

apgabals 

Kopā 

Administrators 

atkāpies   
33 2 3 3 2 43 

Administrators 

atcelts 
31 12  6 2 4 55 

Administrators 

neiecelts 
4 1    5 

Administrators 

neapstiprināts 
1       1 

Administrators 

atcelts tā dēvētajā 

"vecajā" procesā 

(administrators 

iecelts 

pirms 01.01.2003., 

bet maksātnespējas 

process nav 

pabeigts līdz 

01.07.2006.) 

 

9 2   1 12 

Avots: MNA 

Tabula Nr.9 
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Iesniegto pieteikumu par maksātnespējas lietas ierosināšanu sadalījums pēc to 

iesniedzēja 2007.gadā 

Pieteikuma 

iesniedzējs 

Rīgas tiesu 

apgabals 

Kurzemes 

tiesu 

apgabals 

Latgales tiesu 

apgabals 

Vidzemes 

tiesu 

apgabals 

Zemgales 

tiesu 

apgabals 

Kopā 

Valsts 

ieĦēmumu 

dienests 

516 58 150 65 59 848  

Pats parādnieks 180 71 28 31 31 341 

Kreditors  174 28 4 19 19 244 

Kopā 870 157 182 115 109 1433 

Avots: MNA    

Tabula Nr.10 

 

Apkalpoto klientu skaits iepriekšējos gados. 

1) attiecībā uz pretendentu apmācības organizēšanu administratora kvalifikācijas 

iegūšanai: MNA rīkoja apmācību 84 personām;  

2) attiecībā uz pretendentu pārbaudījuma organizēšanu administratora kvalifikācijas 

iegūšanai: MNA organizēja pārbaudījumu 68 administratoru pretendentiem;  

3) attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības termiĦa 

pagarināšanu: no plānotajām 59 personām sertifikāta darbības termiĦu pagarināja 44 

personām (pieĦemto lēmumu skaits);  

4) attiecībā uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu 

administratoriem: rīkoja četrus seminārus un četrus kursus par maksātnespējas 

procesa aktualitātēm;  
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5) attiecībā uz administratoru kandidātu ieteikšanu tiesai: MNA tiesām ieteica 1 563 

administratora kandidātus. Sadalījums pa tiesu apgabala darbības teritorijām: Rīgas 

tiesu apgabala darbības teritorijā – 956;  

6) attiecībā uz maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu 

maksātnespējīgiem uzĦēmumiem: 2007.gadā plānoja segt administratora atlīdzību 1 

024 maksātnespējīgajiem uzĦēmumiem par kopējo summu 618 520 latu apmērā. 

2007.gadā administratora atlīdzību sedza 989 maksātnespējīgiem uzĦēmumiem par 

kopējo summu 570 370 latu apmērā jeb 92% no plānotā. 2007.gadā plānoja segt 

pārējās maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas (neskaitot administratora 

atlīdzību) 1 007 maksātnespējīgajiem uzĦēmumiem par kopējo summu 237 550 latu 

apmērā. 2007.gadā sedza maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas 1 328 

maksātnespējīgajiem uzĦēmumiem par kopējo summu 321 794 latu apmērā jeb 135% 

no plānotā. Administratori no parādniekiem atguva un ieskaitīja atpakaĜ valsts 

budžetā 36 910 latus, kas ir par 77% vairāk nekā 2006.gadā; 

7) attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu: 2007.gadā no darbinieku 

prasījumu garantiju fonda plānoja apmierināt 1 087 darbinieku prasījumus un 

darbinieku prasījumu garantiju fonda apmērs tika noteikts 1 350 000 latu apmērā. No 

darbinieku prasījumu garantiju fonda 2007.gadā apmierināja darbinieku prasījumus 

928 darbiniekiem 60 uzĦēmumos par kopējo summu 575 196 latu apmērā jeb 43% no 

plānotā. Maksātnespējas procesa gaitā administratori no parādniekiem atguva un 

ieskaitīja atpakaĜ valsts budžetā 55 127 latus;  

8) attiecībā uz sūdzību par administratoru rīcību un lēmumu izskatīšanu: 2007.gadā 

MNA saĦēma un reăistrēja 345 iesniegumus un sūdzības par administratoru darbību 

maksātnespējas procesos un 13 461 cita veida dokumentus, kas saistīti ar 

maksātnespējas procesa norisi un administratoru darbību maksātnespējas procesos 

(paziĦojumi par kreditoru sapulcēm, paskaidrojumi, tiesu nolēmumi, kreditoru 

sapulču protokoli u.c.);  
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9) 2007.gadā MNA pa uzticības tālruni saĦēma 172 zvanus.  

 

3.6. 4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

Speciāla dokumenta (klientu apkalpošanas standarta) par šo tēmu nav, taču ir 

atsevišėi iekšējie normatīvie akti, kas regulē, piemēram, darba laiku (2007.gada 

17.septembra Darba kārtības notikumi Nr.1-02/53) un dokumentu plūsmu (2007.gada 

14.augusta Lietvedības kārtība Nr.1-02/41), kā arī pastāv 2008. gada 25. jūnija MNA 

kārtība Nr. 1-02/28 „Ētikas kodekss”. 

 

3.6.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

Attēls Nr.25  

 

Administratoru uzraudzības departamentā amata pienākumos konsultāciju sniegšana 

ietilpst astoĦiem juriskonsultiem un četriem jaunākajiem juriskonsultiem. 

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamentā amata pienākumos konsultāciju 
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sniegšana ietilpst departamenta direktora vietniekam, departamenta direktora 

vietniekam izmaksu jautājumos, diviem juriskonsultiem, vienam jaunākajam 

juriskonsultam un četriem finansistiem. Stratēăiskās plānošanas un normatīvo aktu 

izstrādes departamentā amata pienākumos personu apmācību administratora 

kvalifikācijas iegūšanai organizēšana, eksāmenu pretendentiem, kuri vēlas iegūt 

administratora kvalifikāciju organizēšana, administratoru kvalifikācijas 

pilnveidošanas un administratoru atestācijas organizēšana ietilpst departamenta 

direktora vietniekam stratēăijas jautājumos un vienam jurista palīgam. Dokumentu 

pieĦemšanu no klientiem Maksātnespējas administrācijā nodrošina divi lietveži - 

uzskaitveži. 

 

Iestādes sadarbība ar citām TM padotības iestādēm ar pakalpojumu sniegšanu 

saistītos jautājumos 

Tā kā galvenā publiskojamo ziĦu reăistrēšanas datu bāze attiecībā uz 

administratoriem, tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu norisi, 

kura sāka darboties no 2008.gada  1.janvāra (saskaĦā ar Maksātnespējas likumu), ir 

maksātnespējas reăistrs un ar grozījumiem  likumā „Par Latvijas Republikas 

UzĦēmumu reăistru”” UzĦēmumu reăistrs ir noteikts par atbildīgo iestādi, kas ved 

maksātnespējas reăistru, tad 2008.gadā notiek aktīva sadarbība ar minēto iestādi 

efektīvas darbības nodrošināšanas jomā. Tiek turpināta sadarbība arī ar Tiesu 

informatīvās sistēmas turētāju – Tiesu administrāciju, kurai arī ir būtiska loma 

efektīvas, savlaicīgas un precīzas informācijas apritē maksātnespējas reăistra sistēmā.  

 

 

3.6.6. Pakalpojumu sniegšanas vieta 

Rīga, MārstaĜu iela 18. 
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3.7. VALSTS VALODAS CENTRS 

3.7.1. Iestādes apraksts 

 

Valsts valodas centrs ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, 

kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros realizē 

valsts pamatbudžeta programmu “Valsts valodas funkciju atjaunošana un 

saglabāšana” – piedalās valsts valodas stratēăijas un atbalsta politikas, kā arī latviešu 

valodas kā valsts valodas juridiskās normatīvās un lingvistiskās bāzes izstrādē; attīsta 

dialogu starp kultūrvides speciālistiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem latviskās 

kultūrvides sakārtošanas problēmu apzināšanā un risināšanā; reglamentē latviešu 

valodas lietošanu sabiedriskās dzīves sfērās, kontrolē Valsts valodas likuma un citu 

normatīvo aktu izpildi un aizsargā iedzīvotāju intereses valodas normu neievērošanas 

gadījumos; skaidro Latvijas valodas politikas pamatprincipus, apgūstot Eiropas valstu 

valodas politikas pieredzi; sadarbojas ar starptautiskiem fondiem un organizācijām 

citu valstu valodas politikas pieredzes apguvē Eiropas Savienības prasību un Latvijas 

starptautisko saistību kontekstā. 

 

Valsts valodas centrs:  

• veic normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā; 

• aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses; 

• nosaka valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

• sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo 

vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību. 
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3.7.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

1. konsultācijas par Valsts valodas likuma piemērošanu; 

2. valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumi; 

3. sūdzību par normatīvo aktu pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā 

reăistrēšana un izskatīšana; 

4. atbilžu sniegšana juridiskām vai fiziskām personām uz viĦu iesniegtajām 

sūdzībām; 

5. valsts valodas prasmes apliecību īstuma pārbaude; 

6. personu valsts valodas prasmes apliecību autentiskuma pārbaudes materiālu 

sagatavošana kompetentām tiesībaizsardzības iestādēm; 

7. pārbaudāmo personu informēšana par normatīvajiem aktiem, saskaĦā ar kuriem 

Valsts valodas centra inspektori veic pārbaudi; 

8. pārbaudes materiālu iesniegšana kompetentām tiesībaizsardzības iestādēm 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

9. faktoloăiskas informācijas sniegšana plašsaziĦas līdzekĜiem; 

10. ekspertu atzinumu sniegšana par vietvārdu pareizrakstību pēc fizisko un 

juridisko personu lūguma; 

11. ekspertu atzinumu sniegšana par iestāžu, sabiedrisko organizāciju un 

uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) nosaukumu atbilstību latviešu valodas normām 

u. c. normatīvo aktu prasībām; 

12. iesniegumu pieĦemšana no fiziskām vai juridiskām personām par personvārdu 

iekĜaušanu oficiālajā kalendārā; šo iesniegumu izskatīšana un atbilžu sniegšana; 

13. jautājuma izskatīšana par atbrīvošanu no tulkojuma valsts valodā publisku 

pasākumu rīkotājiem. 
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3.7.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

Netiek veikta pakalpojumu uzskaite 

 

3.7.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

VVC nav izveidots klientu apkalpošanu reglamentējošs standarts, taču pakalpojumu 

sniegšana norit saskaĦā ar ieksējos normatīvajos aktos noteikto, piemēram, Valsts 

valodas centra reglamentā. 

 

 

 

3.7.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 
Attēls Nr.26 
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3.7.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

 

 
Attēls Nr.27 

 

1. Rīgā, MerėeĜa ielā 13; 

2. Rīgā, Daugavpils ielā 31 (līdz 10.10.2008.); 

3. Alūksnē, Dārza ielā 11; 

4. Daugavpilī, Ăimnāzijas ielā 11; 

5. Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a; 

6. Jelgavā, Uzvaras ielā 8; 

7. Jūrmalā, Jomas ielā 1/5; 

8. Liepājā, Rožu ielā 6; 

9. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95; 

10. Valkā, Semināra ielā 9; 

11. Ventspilī, Andreja ielā 7. 
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3.8. VALSTS ZEMES DIENESTS 

3.8. 1. Iestādes apraksts 

Valsts zemes dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumiem Nr. 439 „Valsts 

zemes dienesta nolikums” Valsts zemes dienestam ir šādas funkcijas: 

• Dalība zemes reformas īstenošanā; 

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbības nodrošināšana;  

• Valsts adrešu reăistra darbības nodrošināšana; 

• Aizsargjoslu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, VZD ir šādi uzdevumi: 

• nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu 

grupas, zemes vienības daĜas un to raksturojošo datu (tai skaitā zemes lietošanas 

veidu un to izmaiĦu ) reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas uzturēšana un pilnveidošana; 

• nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana; 

• nekustamo īpašumu vērtēšana, kas saistīta ar zemes reformu, privatizāciju, 

atsavināšanu un nomu; 

• būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana; 

• zemes robežu strīdu izskatīšana (līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai 

zemesgrāmatā); 

• lauku zemes izpirkšanas procesa nodrošināšana un Lauku zemes izpirkšanas 

reăistra uzturēšana; 

• maiĦas zemes reăistra uzturēšana un zemes maiĦas procesu organizēšana, ja 

tiesības uz zemes maiĦu piešėir valsts;  

• zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzība; 

• nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana; 
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• Valsts adrešu reăistra informācijas sistēmas teksta un grafisko datu uzturēšana; 

• administratīvo teritoriju robežu aprakstu un grafisko datu sagatavošana un 

aktualizēšana;  

• aizsargjoslu informācijas sistēmas izveide un uzturēšana; 

• kadastrālās uzmērīšanas informācijas uzkrāšana un kadastrālās uzmērīšanas 

veikšanai nepieciešamo datu izsniegšana; 

• arhīva uzturēšana; 

• informācijas( tais skaitā zemes pārskata) sagatavošana un izsniegšana no 

dienesta uzturētajām informācijas sistēmām un no arhīva normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

• lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu sagatavošana (formēšana) to 

pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;  

• teritorijas plānojuma izstrādei sagatavošana un atzinumu sniegšana par 

izstrādātajiem teritorijas plānojumiem; 

• zemes lietošanas tiesību kontrole. 

 

3.8.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

1. Nekustamā īpašuma reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā; 

2. DzīvokĜa īpašuma reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā; 

3. Nekustamā īpašuma nosaukuma (lauku apvidos) aktualizācija Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

4. Nekustamā īpašuma sastāva maiĦa Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā; 
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5. DzīvokĜa īpašuma kopīpašuma domājamo daĜu aktualizācija Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

6. Kadastra subjekta maiĦa vai kadastra subjekta datu aktualizācija Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

7. Zemes vienības reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā (neveidojot jaunu nekustamo īpašumu); 

8. Zemes vienības daĜas reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā; 

9. ZiĦu ierakstīšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par 

iznomātu nekustamo īpašumu vai tā daĜu; 

10. Nekustamā īpašuma objekta (zemes vienības, ēkas, telpu grupas (dzīvokĜa)) 

adreses reăistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

11. Zemes vienības un zemes vienības daĜas lietošanas mērėa aktualizācija 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

12. Zemes vienības datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem; 

13. Zemes vienības daĜas datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā no kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem; 

14. Zemes vienības meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības 

aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

15. Zemes vienības meža datu (meža platības un mežaudzes vērtības) 

aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

16. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – piesārĦojuma reăistrācija zemes 

vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

17. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma, kuru izraisa ceĜa servitūts, 

reăistrācija zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
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sistēmā; 

18. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - kultūras pieminekĜa statusa 

reăistrācija būvei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

19. Atsavināšanas aizlieguma reăistrācija būvei Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā; 

20. Atsavināšanas aizlieguma vai ėīlas reăistrācija dzīvoklim, mākslinieku 

darbnīcai vai neapdzīvojamajām telpām, kas privatizēts līdz dzīvojamās mājas 

plānveida privatizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā; 

21. Ēkas, inženierbūves dzēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, pamatojoties uz būves neesības aktu; 

22. PatvaĜīgās būvniecības pazīmes dzēšana ēkai, inženierbūvei, telpu grupai 

(dzīvoklim) neapsekojot apvidū; 

23. Ēkas, inženierbūves, telpu grupas (dzīvokĜa) lietošanas veida aktualizācija 

(vienkāršotas rekonstrukcijas rezultātā) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā; 

24. Ēkas, telpu grupas (dzīvokĜa) kadastrālā uzmērīšana un datu reăistrācija 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

25. Inženierbūves kadastrālā uzmērīšana un datu reăistrācija Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā; 

26. Ēkas fiziskā stāvokĜa noteikšana un datu aktualizācija Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā; 

27. Inženierbūves fiziskā stāvokĜa noteikšana un datu aktualizācija Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

28. Apvidū neesošas ēkas, inženierbūves konstatēšana un akta sagatavošana; 

29. Ēkas, inženierbūves, telpu grupas (dzīvokĜa) kadastrālās uzmērīšanas rezultātu 
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pārbaude; 

30. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātu pārbaude; 

31. Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām; 

32. Būves inventarizācijas vērtības noteikšana; 

33. Nekustamā īpašuma vēsturiskās kadastrālās vērības aprēėināšana; 

34. Nekustamā īpašuma prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana; 

35. Informācija kadastra subjektam vienu reizi gadā par savu kadastra objektu bez 

maksas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta kārtībā; 

36. IzziĦa no Valsts adrešu reăistra kadastra subjektam vienu reizi gadā par savu 

kadastra objektu bez maksas; 

37. IzziĦa par adresācijas objektu no Valsts adrešu reăistra jebkurai personai 

38. Kadastra izziĦa par nomu; 

39. Kadastra izziĦa īpašuma tiesību pirmreizējai nostiprināšanai Zemesgrāmatā; 

40. Kadastra izziĦa par ēku (būvju) saistību ar zemi; 

41. Kadastra izziĦa valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā aprēėināšanai; 

42. Kadastra izziĦa par nekustamā īpašuma sastāvu un vērtību; 

43. Kadastra izziĦa (par būvju piederību pēc stāvokĜa uz 1993.gada 5.aprīli); 

44. Kadastra izziĦa par zemes kadastrālo vērtību; 

45. Kadastra izziĦa par zemes kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokĜa 

aprēėināšanai; 

46. Kadastra izziĦa par dzīvokĜa īpašuma kadastrālo vērtību; 

47. Kadastra izziĦa par nekustamā īpašuma novērtējumu; 

48. Kadastra izziĦa par būves kadastrālo vērtību; 
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49. Kadastra izziĦa par zemes izpirkšanas priekšapmaksu; 

50. Apliecinājums, ka zeme nav apbūvēta; 

51. Izraksts par īpašuma tiesību uz kooperatīvo dzīvokli reăistrāciju; 

52. Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas 

privatizācijai; 

53. IzziĦa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; 

54. Informācija par nekustamā īpašuma sadalīšanu dzīvokĜa īpašumos; 

55. Arhīva materiālu kopiju, izrakstu vai norakstu sagatavošana; 

56. Zemes komisijas lēmuma protokola izraksta sagatavošana (lauku apvidos); 

57. Informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

zemes kadastrālajai uzmērīšanai; 

58. Informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai; 

59. Speciālās datu atlases no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas 

sistēmām; 

60. Valsts zemes dienesta uzturēto informācijas sistēmu pārlūkprogrammu 

„KRPārlūks” un „Apvidus” abonēšana; 

61. Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu; 

62. Lēmums par zemes piešėiršanu īpašumā par samaksu (lauku apvidos); 

63. Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un piešėiršanu īpašumā par 

samaksu (lauku apvidos); 

64. Lēmums par tiesībām izpirkt zemi (lauku apvidos). 
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Interneta pakalpojumi:  

• Interneta pieslēguma pārlūkprogramma KRPārlūks (paredzēta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datu iegūšanai) 

Interneta pieslēguma pārlūkprogrammai KRPārlūks ir izveidota publiskā un 

autorizētā daĜa; 

• Interneta pieslēguma pārlūkprogramma APVIDUS (paredzēta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpisku datu iegūšanai par visas 

valsts teritoriju); 

• Interneta pieslēguma pārlūkprogramma VAR IS (pieejami Valsts adrešu reăistra 

teksta dati par adresācijas objektiem par visu valsts teritoriju). 

Reăistri un inform ācijas sistēmas: 

• Lauku zemes izpirkšanas reăistrs; 

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēma; 

• Valsts adrešu reăistrs. 

 

3.8.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

 
Avots: VZD (tabulā atspoguĜots maksas pakalpojumu skaits)   

Tabula Nr.11 
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3.8.4. Pakalpojumu sniegšanu  reglamentējošās iekšējās procedūras 

VZD nav izveidots klientu apkalpošanu reglamentējošs standarts, taču pakalpojumu 

sniegšana notiek saskaĦā ar VZD iekšējiem noteikumiem, piemēram, iekšējais 

normatīvais akts par ētikas normām, VZD reglaments u.c. 

 

 

3.8.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 
Attēls Nr.28 
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3.8.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

 

Valsts zemes dienesta struktūra vēsturiski tika veidota, tās pamatā liekot rajonu un pilsētu 

nodaĜas, kurās koncentrējās galvenā, ar zemes reformas realizāciju saistītā darba izpilde. 

 

Attēls Nr.29 

 

Reăionālās nodaĜas: 

1. Dienvidkurzemes reăionālā nodaĜa  (Liepājas, Kuldīgas un Saldus raj.) 

Graudu iela 27, Liepāja; 

2. Dienvidlatgales reăionālā nodaĜa (Daugavpils pilsētā, Daugavpils un 

Krāslavas raj.) Rīgas iela 18, Daugavpils; 

3. Latgales reăionālā nodaĜa (Ludzas, Balvu , PreiĜu un Rēzeknes raj. un 

Rēzeknes pils.) Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne; 

4. Lielrīgas reăionālā nodaĜa (Rīgas un Jūrmalas pils. un Rīgas un Ogres raj.) - 

Puškina iela 14, Rīga; 
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5. Vidusdaugavas reăionālā nodaĜa (Aizkraukles, Jēkabpils un Madonas raj.) - 

Rīgas ielā 150, Jēkabpils; 

6. Vidzemes reăionālā nodaĜa (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valmieras 

un Valkas raj.) - Rīgas iela 47, Valmiera; 

7. Zemgales reăionālā nodaĜa (Bauskas, Dobeles, Jelgavas raj. un Jelgavas pils.) 

- Akadēmijas iela 19, Jelgava; 

8. ZiemeĜkurzemes reăionālā nodaĜa (Ventspils pils. un Ventspils, Talsu, 

Tukuma raj.) - Vasarnīcu iela 20, Ventspils. 



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

76 

 

3.9. TIESU ADMINISTRĀCIJAS ZEMESGRĀMATU DEPARTAMENTS  

(ZEMESGRĀMATU NODA ěAS) 

3.9.1. Iestādes apraksts 

Tiesu administrācija ir Tieslietu ministrijas pakĜautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 

veic rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaĜu organizatorisko vadību 

likumā noteiktajos ietvaros. 

Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu departaments veic Zemesgrāmatu nodaĜu 

organizatorisko vadību un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas uzturēšanu.  

Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, saskaĦā ar Zemesgrāmatu likumu, ir 

apvienotas visas 28 zemesgrāmatu datu bāzes, līdz ar to VVDZ var uzskatīt par centrālo 

datu bāzi, kurā iespējams iegūt informāciju par visiem zemesgrāmatā ierakstītiem 

īpašumiem valstī. VVDZ galvenā funkcija ir uzturēt un uzglabāt Zemesgrāmatu nodaĜu 

iesniegtos zemesgrāmatu datus, nodrošinot šo datu drošību un nemainību.  

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata nodrošina zemesgrāmatu datu vieglāku 

pieejamību - informācija par visu zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu tiesisko 

statusu valstī ir pieejama vienuviet.  

No Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas var iegūt informāciju no datorizētās 

zemesgrāmatas par visiem Latvijas Republikas teritorijā zemesgrāmatās ierakstītajiem 

nekustamajiem īpašumiem.  

 

 

3.9.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

 

1. Zemes un ēku(būvju) ierakstīšana zemesgrāmatā; 

2. Zemes ierakstīšana zemesgrāmatā; 

3. Uztura līguma reăistrācija zemesgrāmatā; 

4. Īpašumtiesību reăistrācija uz pirkuma vai dāvinājuma līguma pamata; 
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5. Nekustama īpašuma sadalīšana, mainoties īpašniekam un atverot jaunu 

zemesgrāmatas nodalījumu; 

6. Nekustamā īpašuma sadalīšana, nemainoties īpašniekam, atverot jaunu 

zemesgrāmatas nodalījumu; 

7. MaiĦas līguma reăistrācija zemesgrāmatā; 

8. Kopīpašuma reāla sadalīšana; 

9. Hipotēkas reăistrācija; 

10. Hipotēkas dzēšana; 

11. Ēku(būvju) kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā; 

12. DzīvokĜa īpašuma vai neapdzīvojamās telpas, vai mākslinieka darbnīcas 

ierakstīšana zemesgrāmatā; 

13. Informācijas saĦemšana par zemesgrāmatā ierakstītu nekustamu īpašumu un ar 

to saistītām tiesībām. 

 

Zemesgrāmatu elektroniskā datubāze  

No 2001.gada Zemesgrāmata ir pilnībā elektronizēta. Pašlaik tiesiskais pamats ir tikai 

informācijai no Zemesgrāmatas datu bāzes. No Valsts vienotajās datorizētajās 

zemesgrāmatas datubāzes internetā var iegūt informāciju par: 

• nekustamā īpašuma sastāvu, servitūtiem un reālnastām;  

• no nekustamā īpašuma atdalītiem zemes gabaliem, to servitūtiem un reālnastām, 

pārgrozījumiem un dzēsumiem;  

• īpašnieku, dzimšanas gadu, personas/nodokĜu maksātāja kodu, tiesību pamatu;  

• maksātnespējas atzīmēm, piedziĦas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku 

iecelšanu un mantojuma līgumiem;  

• lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu;  

• ėīlas tiesībām un tā pamatu;  

• pārgrozījumiem ėīlas tiesībās, pārgrozījumu dzēsumiem;  

• ėīlu dzēsumiem pilnībā vai daĜēji. 
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Inform ācijas pieprasīšana elektroniski 

1. A/S Svedbank internetbankas Hanza.net lietotājiem ir pieejama Valsts vienotā 

datorizētā zemesgrāmata bez papildus līgumattiecībām ar Tiesu administrāciju.  

 

2. Elektroniskie norēėini un informācijas pasūtīšana ar kredītkarti vai debetkarti - 

eLand.  

Pakalpojums jebkuram kredīt/debetkartes īpašniekam, bez papildus līguma 

noformēšanas un ierašanās Zemesgrāmatu departamentā, Ĝauj saĦemt informāciju no 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ) datubāzes un noskaidrot 

informāciju par jebkuru Latvijas zemesgrāmatā reăistrēto nekustamo īpašumu.   

 

3. Līgums ar Tiesu administrāciju.  

Līgums ar Tiesu administrāciju ir izdevīgs, ja plānotais apskatīto īpašumu skaits ir 

regulārs un mēnesī pārsniedz 24 vienības. Lai noslēgtu līgumu, jums Zemesgrāmatu 

departamentā jānogādā divi parakstīti, cauršūti un apzīmogoti līgumi kopā ar 

reăistrācijas apliecības kopiju. 

 

4. Lursoft datubāze -  www.lursoft.lv  

SaĦemt informāciju no valsts vienotās zemesgrāmatas datubāzes un noskaidrot 

informāciju par jebkuru zemesgrāmatā reăistrētu nekustamo īpašumu var ikviens 

Lursoft Internet sistēmas lietotājs, kuram ir noslēgts Lielais vai Mazais abonementa 

līgums. Pakalpojumus šie Lursoft abonenti var saĦemt gan izmantojot Internet tīklu, 

gan arī mobilos tālruĦus, kuri aprīkoti ar WAP funkciju. Tādējādi Lursoft abonentiem 

vairs nav nepieciešams slēgt papildus līgumu ar Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu 

departamentu.  
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3.9.3. Sniegto pakalpojumu skaits 
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Avots: Zemesgrāmatu departaments   

Tabula Nr.12 

  

Iestādes sadarbība ar citām iestādēm ar pakalpojumu sniegšanu saistītos 

jautājumos 

Zemesgrāmata sadarbojās ar šādām institūcijām:   

- Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

Fizisko personu informācijas apmaiĦa tiešsaistes režīmā ar Iedzīvotāju reăistra 

centrālo datu bāzi.  

 

- Valsts Zemes Dienests  

Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta 2001.gada 3.aprīĜa līgums par datu 

apmaiĦu.  

Elektroniska informācijas nosūtīšana VZD par katru nekustamā īpašuma pārejas 

gadījumu un katru Zemesgrāmatu likuma 62.pantā paredzēto gadījumu, ko nosaka 

Tieslietu ministrijas 2006.gada 30.oktobrī izdotā instrukcija  

 

- Pašvaldības  

Elektroniska informācijas nosūtīšana VZD par katru nekustamā īpašuma pārejas 

gadījumu un katru Zemesgrāmatu likuma 62.pantā paredzēto gadījumu, ko nosaka 

Tieslietu ministrijas 2006.gada 30.oktobrī izdotā instrukcija  
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- A/s Hansabanka  

Pakalpojums Ĝauj jebkuram hanza.net lietotājam, bez papildus līgumu noformēšanas 

un fiziskas ierašanās Zemesgrāmatā, kĜūt par Valsts vienotās datorizētās 

zemesgrāmatas (VVDZ) datubāzes lietotāju un noskaidrot informāciju par jebkuru 

Latvijas Republikas zemesgrāmatās reăistrētu nekustamo īpašumu.  

 

- UzĦēmumu reăistrs  

Sadarbība savstarpējas elektroniskās informācijas apmaiĦas jomā.  

 

3.9.4. Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

 

ZG klientu apkalpošanas procedūru rokasgrāmata ir izveidota, lai dokumentētu 

procedūras un kontroles, kas ir būtiskas un saistītas ar Zemesgrāmatu nodaĜu klientu 

apkalpošanas funkciju, radītu centralizētu tādas informācijas apkopojumu, kas 

nepieciešama Klientu apkalpošanas funkciju īstenošanai.  

Procedūras ir veidotas atbilstoši Klientu apkalpošanas procesiem un nevis ZG nodaĜu 

organizatoriskajai struktūrai. Procedūrām ir šādi mērėi:  

1. Personāla ikdienas lietošanai, pildot dažādus noteiktu procesu uzdevumus. Katras 

procedūras sīkam aprakstam jāsniedz skaidrs un vispusīgs priekšstats par visu Klientu 

apkalpošanas jomu, kurā katrs darbinieks var atrast un saprast paša darbības 

(manuālās vai automatizētās) nepieciešamību un nozīmi. Procedūras atspoguĜo 

galveno procesu plūsmu.  

2. Jauno darbinieku lietošanai īstenojot apmācības programmas.  

3. Iekšējo kontroĜu izstrādei un ieviešanai.  

4. Vienotas darbības (vienādu procedūru) procedūru īstenošanai visās Zemesgrāmatas 

nodaĜās Latvijā.  

5. Procedūru optimizācijas un reorganizācijas plānošanai un īstenošanai.  



                                                                              Pētījums 
 “Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reăionālās reformas kontekstā”  

 

83 

 

6. Auditoru kā arī ārēju konsultantu lietošanai, kas palīdzētu izprast Zemesgrāmatu 

nodaĜu procesus.  

7. Augstākā vadības līmeĦa darbinieku lietošanai, kas sniegtu viĦiem priekšstatu par 

Zemesgrāmatu klientu apkalpošanas procesiem un iespējamo ietekmi, kādu uz šiem 

procesiem, informācijas sistēmām un kontroli varētu atstāt Zemesgrāmatu nodaĜu 

stratēăijas un operatīvas darbības izmaiĦas.  

8. Informācijas sistēmu plānošanai ieviešanai, lai palīdzētu tai saprast, kāds ir esošais 

informācijas sistēmu atbalsts un kādi parametri jāievieš informācijas sistēmās, lai 

sniegtu atbalstu pieĦemtajai politikai, procedūrām un kontrolei.  

Klientu apkalpošanas rokasgrāmata ietver virkni atsauču uz dokumentiem un 

procedūrām, kas iekĜautas šajā rokasgrāmatā, kā arī uz administratīviem un 

regulējošiem noteikumiem. 
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3.9.5. Iestādes struktūrvienības, kas iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 
Attēls Nr.30 
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3.9.6. Pakalpojumu sniegšanas vietas 

 

 
Attēls Nr.31 

 

Likuma “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un 

spēkā stāšanās kārtību” 2. pants nosaka, ka zemesgrāmatu nodaĜas ietilpst tiesu 

sistēmā un tiek izveidotas rajonos un republikas pilsētās nekustamo īpašumu 

reăistrēšanai, kā arī ar tiem saistīto tiesību nostiprināšanai. 

Latvijā ir izveidotas un darbojas 28 apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaĜas, kas kārto 

591 teritoriāli organizētu zemesgrāmatu: 

• Rīgas apgabaltiesā: 

1. Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaĜa; 
2. Ogres Zemesgrāmatu nodaĜa; 

3. Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

4. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaĜa. 

• Kurzemes apgabaltiesā: 

5. Kuldīgas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

6. Liepājas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

7. Saldus Zemesgrāmatu nodaĜa; 
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8. Talsu Zemesgrāmatu nodaĜa; 

9. Ventspils Zemesgrāmatu nodaĜa. 

• Latgales apgabaltiesā: 

10. Balvu Zemesgrāmatu nodaĜa; 

11. Daugavpils Zemesgrāmatu nodaĜa; 

12. Jēkabpils Zemesgrāmatu nodaĜa; 

13. Krāslavas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

14. Ludzas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

15. PreiĜu Zemesgrāmatu nodaĜa; 

16. Rēzeknes Zemesgrāmatu nodaĜa.  

• Vidzemes apgabaltiesā: 

17. Alūksnes Zemesgrāmatu nodaĜa; 

18. Cēsu Zemesgrāmatu nodaĜa; 

19. Gulbenes Zemesgrāmatu nodaĜa; 

20. Limbažu Zemesgrāmatu nodaĜa; 

21. Madonas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

22. Valkas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

23. Valmieras rajona Zemesgrāmatu nodaĜa. 

• Zemgales apgabaltiesā: 

24. Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaĜa; 

25. Bauskas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

26. Dobeles Zemesgrāmatu nodaĜa; 

27. Jelgavas Zemesgrāmatu nodaĜa; 

28. Tukuma Zemesgrāmatu nodaĜa. 

• Administratīvā apgabaltiesā: nav zemesgrāmatu nodaĜu. 
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3.10. JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTR ĀCIJA 

3.10.1. Iestādes apraksts 

Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakĜautībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde. Tieslietu ministrs administrācijas pakĜautību īsteno ar Tieslietu 

ministrijas starpniecību. Juridiskās palīdzības administrācija veicina indivīda tiesības 

uz taisnīgu tiesas aizsardzību, kā rezultātā ar valsts atbalstu tiesas pieejamība tiek 

nodrošināta arī maznodrošinātām un trūcīgām personām.  

Juridiskās palīdzības administrācija: 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmaksā juridiskajai palīdzībai paredzētos 

līdzekĜus; 

• nodrošina mērėtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu; 

• likumā noteiktajos gadījumos piedzen valsts budžeta līdzekĜus, kas piešėirti 

juridiskās palīdzības nodrošināšanai. 

Juridiskās palīdzības administrācija izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieĦem 

lēmumu par juridiskās palīdzības piešėiršanu vai atteikumu to piešėirt, slēdz 

juridiskās palīdzības līgumus ar praktizējošiem juristiem, kuri saskaĦā ar likumu var 

būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem. 

SaskaĦā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu valsts apmaksāto 

juridisko palīdzību var saĦemt maznodrošinātas vai trūcīgas personas - Latvijas 

iedzīvotāji (pilsoĦi, nepilsoĦi, bezvalstnieki, Eiropas Savienības pilsoĦi, citu valstu 

pilsoĦi, kuri tiesiski uzturas Latvijas Republikā). 

JPA funkcijas ir: 

• apsaimniekot līdzekĜus, kas paredzēti valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai 

un valsts kompensācijām cietušajiem; 
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• izskatīt personu iesniegumus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts 

kompensāciju cietušajiem un pieĦemt lēmumu par tās piešėiršanu vai atteikumu 

to piešėirt; 

• nodrošināt juridiskās palīdzības sniegšanu un valsts kompensāciju cietušajiem 

izmaksāšanu tiesību aktos noteiktajos gadījumos; 

• izskatīt personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja 

statusa iegūšanai un slēgt līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem; 

• likumā noteiktajos gadījumos piedzīt valsts budžeta līdzekĜus, kas izmaksāti 

juridiskās palīdzības nodrošināšanai un valsts kompensācijās cietušajiem. 

 

3.10.2. Iestādes sniegtie pakalpojumi 

1. juridiskās palīdzības sniegšanas likumā noteiktajā kārtībā paredzētajos gadījumos; 

2. valsts kompensāciju cietušajiem jautājumu izskatīšana; 

3. līgumu slēgšana ar advokātiem juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumā 

paredzētajos gadījumos. 
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3.10.3. Sniegto pakalpojumu skaits 

Valsts nodrošinātā juridisk ā palīdzība 2007.gadā 

 
Avots: http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/statistika/statistika/?doc=372 Tabula Nr.13 

 

 
Avots: http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/statistika/statistika/?doc=372  Tabula Nr.14 

 

 
Avots: http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/statistika/statistika/?doc=372  Tabula Nr.15 
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Avots: JPA gada pārskats 2007.gadam 

Attēls Nr.32 

 

3.10.4.Pakalpojumu sniegšanu reglamentējošās iekšējās procedūras 

 

Apmeklētāju pieĦemšana ir reglamentēta „Apmeklētāju un to iesniegto dokumentu 

pieĦemšanas kārtība Juridiskās palīdzības administrācijā”, kā arī citās iekšējās kārtībās. 

Tiek plānots veikt pētījumu „Juridiskās palīdzības kvalitātes vērtēšanas kritēriju 

izstrāde”, lai izstrādātu vērtēšanas metodoloăiju, kā un pēc kādiem kritērijiem novērtēt 

sniegtās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitāti. 
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3.10.5. Iestādes struktūrvienības, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā 

 

 
Tabula Nr.33 

 

3.10.6. Pakalpojumu sniegšanas vieta 

Gan operatīvās, gan stratēăiskās funkcijas šobrīd pilda viens birojs, kurš atrodas Rīgā 

Brīvības gatvē 214. Saiknes ar reăioniem tiek nodrošinātas ar pašvaldību starpniecību, 

kurām ar Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības likuma 22.panta trešo daĜu ir 

deleăēta viena no Administrācijas funkcijām – juridiskās palīdzības pieprasījuma 

veidlapu izsniegšana, kā arī informācijas par veidlapas aizpildīšanu un tai 

pievienojamajiem dokumentiem sniegšana pašvaldības administratīvājā teritorijā 

dzīvojošajām personām. 

Iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam var nosūtīt arī pa 

pastu Tieslietu ministrijai Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.  
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4. Secinājumi - pašreizējā situācija TM padot ības iestādēs 

 

• Padotības iestādēm (izĦemot UR un ZG) pakalpojumu sniegšana ir tikai 

sekundāra. Arī normatīvajos aktos katrai iestādei ir noteiktas funkcijas un 

uzdevumi, bet ne pakalpojumi. 

 

• Ne visās iestādēs bija skaidra izpratne par to kas ir „pakalpojums” 

(pakalpojuma definīciju). Pie tam izpratnes par šo jēdzienu bija dažādas – 

atsevišėas iestādes nosauca tikai dažus pakalpojumus (piemērām JPA), 

savukārt citas minēja vairākus desmitus pakalpojumu (piemēram VZD, UR,  

PV) Iestādes bieži vien jauca ar pakalpojumiem saistītos servisus ar pašiem 

pakalpojumiem. Tā piemēram, sūdzību izskatīšana būtu uzskatāma par 

servisu, kas saistīts ar konkrēto pakalpojumu, nevis pašu pakalpojumu. 

Savukārt, piemēram, iesniegumu pieĦemšana būtu uzskatāma par 

pakalpojuma sastāvdaĜu, nevis atsevišėu pakalpojumu. 

Konkrēta definīcija attiecībā uz valsts iestādēm kopumā arī nav definēta 

normatīvajos aktos vispār. Trūkst vienotas pakalpojumu definīcijas.  

 

•  Mazākās iestādēs, kurām nav reăionālo pārstāvniecību (DVI, PV, RLP, 

MNA, VVC, JPA), iestāžu struktūra nav tā organizēta, lai varētu atsevišėi 

izdalīt pakalpojumu sniegšanas struktūras. Šajās iestādēs pakalpojumu 

sniegšana ir tikai viens no dažādu struktūrvienību darbinieku 

papildpienākumiem, vai arī klientu apkalpošanas darbinieka funkciju pilda 

lietvedis vai sekretāre. Savukārt lielajās iestādēs, kam ir reăionālās 

pārstāvniecības (UR, NP, VZD, ZG) klientu apkalpošana ir organizēta 

atsevišėās, tam paredzētās un atsevišėi izdalītās struktūrvienībās. 
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• TM padotības iestādēs vērojami divi pakalpojumu sniegšanas organizācijas 

modeĜi: 

o Front office un back office funkcijas ir dalītas:  

mazākās iestādēs front office funkciju veic sekretāre, kura tikai pieĦem 

dokumentus. Šo funkciju iespējams deleăēt jebkuram – citam 

darbiniekam(sekretārei), citas iestrādes darbiniekam.  

Lielās iestādēs front office funkciju pilda klientu apkalpošanas speciālisti. 

o Front office gan back office funkcijas apvienotas: 

darbu ar klientiem apvieno šaura profila savas nozares speciālisti (risks - 

pie lielas noslodzes var tikt konstatēta traucēta pakalpojuma pieejamība). 

 

• Padotības iestāžu pakalpojumus var iedalīt trijās lielās jomās: 

o reăistrācija – tie ir pakalpojumi kas nodrošina likumā paredzēto 

reăistrāciju (UR, ZG,  VZD, PV, RLP, VZD, PV, NP) 

o konsultācijas/informācijas sniegšana – ar iestādes darbības jomu saistītas, 

specifiskas informācijas skaidrošana sabiedrībai. Ar to lielākā vai mazākā 

mērā nodarbojas praktiski visas iestādes. 

o citi  pakalpojumi – tie ir atsevišėi pakalpojumi, kas raksturīgi tikai dažām 

iestādēm un ir nepieciešami to funkciju nodrošināšanai: testi / 

sertifikācija / apmācības/ valsts līdzekĜu administrēšana (NP, MNA, DVI, 

JPA) 

No šī pakalpojumu tipa lielā mērā izriet pakalpojumu organizācija iestādē, kā 

arī nepieciešamība pēc šaurākas vai plašākas pakalpojumu pieejamības. 

 

• Nav aprakstīta pakalpojumu integrētība (kā/vai dotais pakalpojums ir 

saistītas/ietekmē citus pakalpojumus). Tādējādi nav iespējams izskaust klienta 

– kurjera lomu. 
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• Trūkst centralizētas padotības iestāžu koordinācijas pakalpojumu sniegšanas 

jomā. Katra iestāde pakalpojumu sniegšanas jomā darbojas decentralizēti, pēc 

saviem principiem, kas neveicina vienotu pakalpojumu jomas attīstību ne TM, 

ne valsts sektorā kopumā. 

 

• Lielā daĜā padotības iestāžu pakalpojumu aprakstīšana, ir maz apgūta joma. 

Atsevišėas iestādes (UR, MNA, ZG, NP, VZD) ir veidojušas savu 

pakalpojumu aprakstus IVIS sistēmas vajadzībām. Pašlaik TM pakalpojumu 

aprakstīšana ir decentralizēta, katrā iestādē tā tiek vai netiek veidota pēc tās 

ieskatiem. IVIS sistēmai paredzētie apraksti nebija jāsniedz visām iestādēm. 

 

• Vairumā TM padotības iestāžu (izĦemot ZG, UR) nav noteikta īpaša kārtība 

kādā notiek ar pakalpojumu sniegšanu saistīto dokumentu plūsma (nav 

aprakstīts kādi dokumenti, kādā secībā kur nonāk utt.). Vairumā iestāžu šo 

funkciju pilda lietvedības standarts un vēsturiski izveidojušās tradīcijas, kas 

nav pietiekami. Trūkst vienotas pakalpojumu aprakstīšanas metodoloăijas. 

TM nav izstrādāta vienota normatīvā dokumenta, kas padotības iestādēm 

noteiktu vienotu pakalpojumu sniegšanas aprakstīšanas standartu (procedūru 

vidi). 

 

• Vairumā TM padotības iestāžu nav aprakstīta klientu apkalpošanas kārtība 

(izĦēmums ZG). Nedaudz pakalpojumu sniegšanas kārtības jautājumi tiek 

skarti šo iestāžu ētikas kodeksos. 

 

• Gandrīz visās padotības iestādēs (izĦemot UR) nenotiek ar pakalpojumu 

sniegšanu saistītās klientu apmierinātības mērīšana.  
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• Tāpat netiek veikta klientu sūdzību uzskaite un analīze. 

Ne vienmēr ir attīstīta iespēja nodot sūdzības ar mājas lapas starpniecību. 

 

• Klientu apkalpošanas laiki dažādām iestādēm ir atšėirīgi. Ne vienmēr 

informācija par darbalaikiem ir publiski labi pieejama. 

 

• Valsts iestāžu pārvaldes likums paredz informācijas apmaiĦu starp valsts 

iestādēm un to struktūrām, taču praksē tā dažkārt norit gausi, daudzviet 

datubāzes nav integrētas un datu apmaiĦa notiek lēni vai nenotiek. Datu 

bāzes nav savā starpā koordinētas, nereti viena un tā pati informācija no 

klienta tiek prasīta atkārtoti. 

 

• Iestāžu budžetos nav atsevišėi izdalītas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, 

kas neĜautu uzskaitīt saistītos izdevumus un līdz ar to tos optimizēt.  

 

• Vairumam iestāžu bija grūtības definēt katra pakalpojuma apjomus 

(pakalpojumu skaitu noteiktā periodā, katrā atsevišėā struktūrvienībā), jo 

daudzos gadījumos nenotiek veikto pakalpojumu apjomu uzskaite, kas neĜauj 

izdarīt precīzus aprēėinus par iestādes struktūrvienību patieso noslodzi un 

nepieciešamību veidot jaunas struktūrvienības vai paplašināt esošās. 
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5. Reăionālās reformas ietekme uz TM padotības iestāžu 

pakalpojumu pieejamību. 

  

SaskaĦā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumā noteikto līdz 2009.gada 

vietējo pašvaldību vēlēšanām tiks realizēta vietējo pašvaldību administratīvi 

teritoriālā reforma, kuras mērėis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas 

administratīvās teritorijas (novadus) ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Novads izveidojas apvienojoties 

pagastiem, pilsētām vai pagastiem un pilsētām, novadā ir viena vietējā pašvaldība. 

Novadā apvienotie novada pagasti un novada pilsētas saglabā pirms apvienošanās 

esošo nosaukumu un teritoriju.  

Izveidojot novadus tās pašvaldības, kurās nav pieejami kvalificēti speciālisti, varēs 

piesaistīt juristus, ekonomistus, finansistus, personāla speciālistus, teritorijas un 

attīstības plānotājus, projektu vadītājus un sociālos darbiniekus. Būs iespējams 

uzlabot iedzīvotājiem sniedzamos pakalpojumus.  

  

SaskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām”, jau pašlaik, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas novada 

centrs, novada dome izveido pakalpojumu centrus, kuros vietējie iedzīvotāji var 

saĦemt sev nepieciešamos pakalpojumus. SaskaĦā ar likuma 69.pantu, pakalpojumu 

centram ir šādas funkcijas: 

1. nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo izziĦu izsniegšanu un informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem sniegšanu;  

2. pieĦemt valsts noteikto nodokĜu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;  

3. nodrošināt pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;  

4. pieĦemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā 
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dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reăistrētajām juridiskajām personām, organizēt 

atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;  

5. reăistrēt civilstāvokĜa aktus, atjaunot un grozīt civilstāvokĜa aktu reăistru un 

atkārtoti izsniegt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības likumā "Par 

civilstāvokĜa aktiem" noteiktajā kārtībā;  

6. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieĦemtajiem lēmumiem.  

Pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākus 

pakalpojumu centrus. Ar reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra atĜauju 

attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos 

izveido kopīgu pakalpojumu centru. 

Tādējādi arī pēc reăionālās reformas ieviešanas iedzīvotājiem pakalpojumu 

saĦemšanai nebūtu jādodas uz novada administratīvo centru, jo to pieejamība 

pašvaldībām būtu jānodrošina pakalpojumu centros. 

 

Lai gan likums „Par pašvaldībām” paredz pakalpojumu centru izveidošanu jau 

pašlaik, tomēr daudzas pašvaldības šos centrus līdz šim brīdim nav izveidojušas. 

Tāpat šis likums paredz tikai pašvaldību pakalpojumu saĦemšanu tajos.  

Reăionālajai reformai, attīstot novadu infrastruktūru, būtu jāveicina pakalpojumu 

centru attīstību nākotnē. Tādējādi līdz ar pašvaldību pakalpojumu centru reăionālo 

izplatību, izmantojot to infrastruktūras bāzi, būtu iespējams pašvaldības pakalpojumu 

centru darbību papildināt tiem pievienojot citu iedzīvotājiem nepieciešamu 

pakalpojumu klāstu (tai skaitā TM padotības iestāžu sniegtos pakalpojumus). 

 

Pašlaik TM padotības iestādes savu reăionālo struktūrvienību tīklu ir izvietojušas 

balstoties uz reāliem, objektīviem kritērijiem, tie ir pamatoti ar katras iestādes 

pakalpojumu specifiku, tāpēc reăionālā reformas iespaidā nebūtu nepieciešams veikt 

izmaiĦas padotības iestāžu izvietojumā. Tādējādi varam apgalvot ka reăionālā 

reforma tiešu iespaidu uz iestāžu izvietojumu neatstās. 
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 Tomēr lietderīgi būtu izmantot pašvaldību pakalpojumu centru infrastruktūru 

informācijas sniegšanai par TM padotības iestāžu pakalpojumiem (plašāk sadarbības 

attīstības iespējas aprakstītas nākamajā nodaĜā).  

 

 





6. Iespējamie pakalpojumu sniegšanas centru attīstības modeĜi 

 

Pētījuma ietvaros tiek izvērtēti trīs iespējamie rīcība modeĜi (to stiprās/vājās puses): 

1. Tiek veidoti vienoti TM padotības iestāžu klientu apkalpošanas centri. 

2. Tiek saglabāts esošais pakalpojumu sniegšanas modelis (ar mazām 

modifikācijām) 

3. Tiek veidoti vienoti visu valsts iestāžu informācijas un pakalpojumu sniegšanas 

centri (kopā ar pašvaldībām). 

Visi trīs modeĜi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

• Iespēja padarīt pakalpojumus vienkāršākus – klientiem pieejamākus; 

• Iespēja optimizēt darbinieku skaitu; 

• Risinājums palīdz ietaupīt valsts budžeta līdzekĜus. 

 

Pētījuma ietvaros izvēlētajam optimālajam modelim izstrādātie tā realizācijas 

priekšlikumi aprakstīt šī pētījuma 7.nodaĜā. 
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6.1.  1.modelis - tiek veidoti vienoti TM padotības iestāžu klientu  

apkalpošanas centri 

6.1.1.  ModeĜa apraksts 

 

Uz TM padotībā esošo iestāžu esošās infrastruktūras bāzes tiek veidoti vienoti KAC.  

Šādi KAC būt veidojami lielākajās pilsētās, kur pašlaik jau ir vairākas TM padotības 

iestāžu nodaĜas: Ventspils, Liepāja, Saldus, Tukums, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, 

Rēzekne, Alūksne, Valmiera. Tādējādi tiktu izmantota jau esošā infrastruktūra un 

tiktu nodrošināta iestāžu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem. 

Klients visus TM padotības iestāžu pakalpojumus var saĦemt vienuviet. 

 
Attēls Nr 34 

 

KAC darbotos kā front office – pieĦemtu pieteikumus no klientiem, savukārt iestāžu 

struktūrvienības sniegtu back office atbalstu – apstrādātu šos pieprasījumus un caur 

KAC nodotu atpakaĜ klientam. 
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6.1.2. ModeĜa stiprās/vājās puses 

 

1.modeĜa priekšrocības  

(stiprās puses, iespējas): 

1.modeĜa trūkumi  

(vājās puses, draudi): 

Veidojot vienotu KAC būtu iespēja 

optimāli izmantot telpas, apvienojot 

vairāku iestāžu klientu apkalpošanai 

paredzētās telpas vienuviet. 

 

TM padotības iestādes atrodas pēc 

savas būtības Ĝoti dažādus pakalpojumus 

– patentu reăistrācija, maksātnespējas 

administrēšana, valsts valodas 

konsultācijas, uzĦēmumu reăistrācija 

utt.. Vienam un tam pašam klientam 

praktiski nav jādodas uz dažādām TM 

padotības iestādēm lai saĦemtu vienu 

pakalpojumu vai saistītu pakalpojumu 

kopumu. Apvienojot tik dažādus 

pakalpojumus vienā apkalpošanas centrā 

nav reālas vajadzības, jo klienti tiktu 

mulsināti. 

 

 Daudzās iestādēs pakalpojumi ir 

laikietilpīgi un ar to sniegšanu 

nodarbojas paši šīs nozares speciālisti 

(nevis atsevišėas klientu apkalpošanas 

struktūrvienības). ĥemot vērā dažādo 

jautājumu specifiku un darbinieku 

noslodzi, nav iespējams esošos back 

office speciālistus pārprofilēt par 

universāliem, kas spētu sniegt visus 

pakalpojumus - darbinieks, kas ir 
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specializējies starptautisko patentu 

jautājumos nevarēs paralēli nodarboties 

ar datu reăistrācijas jautājumiem. 

Tādējādi darbinieku skaits saglabātos 

esošais. Ietaupījums uz klientus 

apkalpojošā personāla skaita 

samazinājumu būtu nebūtisks. 

Savukārt ieviešot dalītu sistēmu - KAC 

front office, TM struktūrvienība (back 

office) – darbinieku skaits tiktu 

palielināts uz klāt nākošo KAC 

darbinieku skaita rēėina. 

 Risinājuma ieviešana prasītu milzīgus 

valsts budžeta līdzekĜus, kuru apjoms 

pašlaik nav nosakāms. Būtu 

nepieciešami ieguldījumi infrastruktūras 

pilnveidošanai – jāpārveido esošais 

iekārtojums izveidojot vienotu front 

office, savukārt pārējās telpas 

jāpārveido vienota back office 

vajadzībām (telpu skaits paliktu 

iepriekšējais – netiktu samazināts, jo 

nesamazinās darbinieku skaits). Tāpat 

būtu jāiegulda milzīgi līdzekĜi personāla 

apmācībā un motivācijā. 
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6.1.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi 

 

1. Telpu infrastrukt ūra 

Šī modeĜa realizēšanai būtu nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā -  esošās telpas 

būtu jāpārveido vienoto TM KAC vajadzībām, atdalot front office no back office. 

 

2. Personāls 

Būtu jāiegulda līdzekĜi personāla apmācībai, jo tiktu mainīti esošie amatu pienākumi. 

 

3. IT infrastrukt ūra 

ModeĜa ieviešana prasītu ievērojamu IT sistēmas pārstrukturēšanu atbilstoši jaunajām 

prasībām. 

 
 
 
 
 
  6.1.4. Iespējamie riski  
 
Tā kā pētījumā ietvertās TM padotības iestādes darbojas neatkarīgi viena no otras un to 

sniegtie pakalpojumi visai atšėirīgi, dotā modeĜa ieviešana visdrīzāk mulsinātu klientus 

un pazeminātu klientu apmierinātību ar saĦemtajiem pakalpojumiem, jo vienā iestādē 

tiktu sniegti nesaistīti pakalpojumi. Tas traucētu ātru klientu apkalpošanu un 

pakalpojuma saĦemšanu.
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   6.2.  2.modelis - tiek saglabāta esošā pakalpojumu sniegšanas kārt ība  

  (tiek uzlabots) 

6.2.1.  ModeĜa apraksts 

 

Pašlaik katra TM padotības iestāde darbojas autonomi un pakalpojumu sniegšana katrā 

no tām ir veidota balstoties uz jomas specifiku (esošā situācija katrā iestādē ir aprakstīta 

šī pētījuma 3.sadaĜā „Pašreizējās situācijas faktisko apstākĜu apskats”). Iestādes ir 

veidojušas savus KAC balstoties uz iedzīvotāju blīvumu, ekonomisko aktivitāti, 

vajadzību pēc pakalpojuma katrā reăionā utt.. Katrā iestāde ir uzkrāta pieredze un 

zināšanas konkrētā pakalpojuma sniegšanā, tāpēc iesākto darbu nepieciešams turpināt, 

attīstot un uzlabojot esošo sistēmu.  

Galvenie uzlabojumi būtu nepieciešami iekšējo procesu sakārtošanā – pakalpojumu 

definēšanā, aprakstīšanā, uzskaites sistēmas un procedūru vides izveidē, kas nākotnē 

varētu novest pie vienotu KAC ieviešanas (skat. 3.modeli).  

 

6.2.2. ModeĜa stiprās/vājās puses 

 

2.modeĜa priekšrocības  

(stiprās puses, iespējas: 

2.modeĜa trūkumi  

(vājās puses, draudi): 

 

Tā kā pašreizējais modelis vairāk vai 

mazāk sekmīgi darbojas, turpinot 

strādāt pie tā attīstības būtu iespējams 

pakalpojumus uzlabot, tādējādi tos 

padarot klientiem saprotamākus un 

vieglāk pieejamus. 
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Pārskatot esošā modeĜa darbinieku 

pienākumus būtu iespējams tos 

optimizēt (aprakstot katra pakalpojuma 

sniegšanas kārtību utt.), kā rezultātā 

varētu panākt kopējā darbinieku skaita 

samazinājumu. 

 

Tā kā esošā modeĜa darbību nav 

nepieciešams paplašināt, bet gan 

optimizēt, rezultātā tiktu taupīts 

finansējums. Sakārtojot iekšējos 

procesus, pakalpojumus varēs saĦemt 

ātrāk, būs iesaistīts mazāks darbību 

kopums, kas nepieciešams 

pakalpojuma sagatavošanai un 

sniegšanai, būs nepieciešams mazāks 

darbinieku skaits, tādējādi tiks 

samazinātas personāla izmaksas. 
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6.2.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi 

1. Centralizēta pakalpojumu jomas koordinācija no TM puses 

Lai uzlabotu esošo pakalpojumu sniegšanas sistēmu TM padotības iestādēs galvenais 

būtu ieviest sistēmas centralizētu koordināciju no TM puses. Tas varētu būt vai nu 

štata darbinieks TM centrālajā aparātā, vai arī ārpakalpojumu sniedzējs, kura loma 

būtu: 

• koordinēt dialogu starp padotības iestādēm; 

• iestāžu labas prakses piemēru apkopošana un ieviešana; 

• palīdz iestādēm ieviest pakalpojumu jomas metodoloăiju pēc vienotas 

sistēmas; 

• pakalpojumu prakses zināšanu centrs.; 

• pakalpojumu kultūras ieviešana un popularizēšana; 

• sarunas ar pašvaldībām par pakalpojumu centru izmantošanu. 

 

2. Kontaktu dibināšana informācijas kanālu attīstībai 

Kontaktu dibināšana ar pašvaldībām un citām saistītajām iestādēm, kas varētu kalpot kā 

informācijas izplatītājs par pieejamajiem pakalpojumiem. Tas  daudzviet aizstātu 

vajadzību pēc reăionālajām struktūrvienībām – pakalpojumi kĜūtu pieejamāki ne tikai 

lielākajās pilsētās, bet arī novados.  

 

3. Padotības iestāžu iekšējie resursi 

Katrā padotības iestādē nepieciešams nozīmēt darbinieku, kas darbotos ar pakalpojumu 

jomas jautājumiem un varēs veltīt pilnu slodzi vai daĜu laika šai jomai. 

Tāpat svarīgi ir apmācīt pakalpojumu sniegšanā iesaistītos darbiniekus klientu 

apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas jautājumos. 
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  6.2.4. Iespējamie riski  
 

Ja netiks optimizēti un centralizēti iekšējie TM padotības iestāžu procesi, 

pakalpojumu joma katrā padotības iestādē turpinās attīstīties savā virzienā, kā 

rezultātā nākotnē, veidojot vienotus valsts iestāžu pakalpojumu centrus, būs jāiegulda 

daudz lielāks darbs. Ja netiks ieviesta centralizēta pakalpojumu jomas vadība no TM 

puses, iestādes, kurās pakalpojumu joma ir vājāk attīstīta, turpinās stagnēt, savukārt 

tās iestādes, kurās pakalpojumu joma ir labāk attīstīta, turpinās attīstīties arī nākotnē, 

tādējādi pakalpojumu joma neattīstīsies vienmērīgi. 
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6.3.   3.modelis - tiek veidoti vienoti visu valsts iestāžu informācijas un 
pakalpojumu sniegšanas centri 
 

6.3.1.  ModeĜa apraksts 

 

Daudzu valstu  publiskās pārvaldes praksē ir ieviests un sekmīgi darbojas „vienas 

pieturas aăentūras” modelis, kura ietvaros visus ar valsts pārvaldi saistītos jautājumus 

var atrisināt vienotā KAC. Klienta apkalpošana šī modeĜa ietvaros tiek organizēta tā, ka 

klientam nav jāvēršas cituviet, klientu apkalpošana notiek tam speciāli paredzētās telpās, 

klientu apkalpošanai tiek pakārtotas atbalsta struktūras. KAC paliek vienīgā iestāde, kuru 

pakalpojuma saĦemšanai ir apmeklējis klients. Klients pat var nenojaust cik iestādes ir 

iesaistītas pakalpojuma sniegšanā. 

Šāda modeĜa izveide būtu nepieciešama arī Latvijā. 

 

 
Attēls Nr 35 
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Pirms šāda modeĜa ieviešanas nepieciešams Ĝoti rūpīgi izvērtēt, kurus pakalpojumus ir 

iespējams sniegt centralizēti, tāpēc Ĝoti svarīgi, lai līdz tam būtu sakārtoti iekšējie procesi 

(pakalpojumiem jābūt definētiem, aprakstītiem, uzskaitītiem). 

 

6.3.2. ModeĜa stiprās/vājās puses 

 

3.modeĜa priekšrocības (stiprās puses, 

iespējas: 

3.modeĜa trūkumi (vājās puses, 

draudi): 

Klientiem būtu ērti saĦemt visus ar 

valsts pārvaldi un pašvaldībām 

saistītos pakalpojumus vienuviet, 

nedomājot par to, kāda iestāde 

jāapmeklē un pildot kurjera lomu 

dokumentu pārnēsāšanā no vienas 

iestādes uz otru. 

 

Pašreizējās likumdošanas normas 

neparedz vienotu valsts iestāžu KAC 

izveidi. 

Kopumā valsts pārvaldē darbinieku 

skaits būtu mazāks nekā pašlaik, jo 

pašreizējo daudzo iestāžu klientu 

apkalpošanas darbinieku vietā būtu 

viena zinošu darbinieku komanda. 

Tāpat ietaupījums būtu arī uz KAC 

telpu rēėina, jo esošās valsts pārvaldes 

telpas nereti atrodas viena no otras 

netālu. 

Risinājuma ieviešana būtu resursietilpīga. 
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6.3.3. ModeĜa ieviešanai nepieciešamie resursi 

1. Valsts iniciatīva 

Šī modeĜa ieviešanai pirmais un svarīgākais ir vienota pakalpojumu jomas valsts 

politikas izstrāde. Nepieciešams izveidot centrālo iestādi, kas nodarbotos ar 

pakalpojumu jomas koordināciju visu valsts iestāžu vidū. 

 

2. Iekšējo procesu sakārtošana 

Lai varētu uzsākt šī modeĜa ieviešanu iesaistītajām iestādēm jābūt sakārtotiem un 

aprakstītiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem procesiem. 

 

3. IT infrastrukt ūra 

Šī modeĜa sekmīgai ieviešanai būtu nepieviešams pielāgot visu dalības iestāžu IT 

infrastruktūru jaunajam risinājumam (gan tīklu, gan programmatūras), kas Ħemot 

vērā lielos projekta apmērus būtu resursietilpīgi. 

 

4. Telpu infrastrukt ūra 

Realizējot šo modeli, jārēėinās ar milzīgiem ieguldījumiem infrastruktūrā, jo tā kā 

tiktu pārveidota visa pakalpojumu sniegšanas organizācija (gan front office, gan back 

office), atbilstoši būtu jāpārveido pilnīgi visas telpas, daĜu aizvietojot ar 

piemērotākām. 

 

5. Personāls 

Ieviešot šo modeli būtu nepieciešami ieguldījumi personāla apmācībā un motivācijā, 

jo vairumam darbinieku tiktu mainīti l īdzšinējie amata pienākumi. 
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6.3.4. Iespējamie riski 

 

Visu valsts iestāžu KAC veidošana nav iespējama bez iesaistīto iestāžu pakalpojumu 

jomas sakārtošanas. Ja modeĜa ieviešana tiktu uzsākta bez šiem priekšdarbiem, 

projekts būtu Ĝoti laikietilpīgāks. 

ĥemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākĜus valstī šāda vērienīga valstiska 

projekta uzsākšana nav ieteicama tā lielo, resursietilpīgo apmēru dēĜ.  

ModeĜa ieviešanai nepieciešama pašvaldību pakalpojumu centru straujāka attīstība 

nekā tas ir pašlaik. Pašreizējā pakalpojumu centru infrastruktūra nav pietiekama šī 

projekta sekmīgai realizācijai.
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6.4. Optimālā modeĜa izvēle 

 

Izvērtējot TM padotības iestāžu iespējamos attīstības variantus nākas secināt, ka, 

Ħemot vērā: 

• reăionālās reformas priekšnoteikumu – iespēju nodrošināt pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem, veidojot pakalpojumu centrus novadu pagastos un 

pilsētās; 

• Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteikto principu par to ka: 

o  valsts pārvalde organizējama pēc iespējas ērti privātpersonai 

(10.panta 8.daĜa); 

o Valsts pārvalde organizējama pēc iespējas efektīvi; valsts pārvaldes 

institucionālā sistēma ir pastāvīgi pārbaudāma un nepieciešamības 

gadījumā pilnveidojama (10.panta 10.daĜa); 

Tādējādi nodrošinot pakalpojumu saĦemšanas ērtības nākotnē; 

• pašreizējos ekonomiskās lejupslīdes apstākĜus Latvijā, 

nav lietderīgi veidot atsevišėu Tieslietu ministrijas padotības iestāžu KAC. 

Klientiem būtu ērta tikai kop īgi visu valsts pārvaldes iestāžu KAC – vienas 

pieturas aăentūra, kas nodrošinātu klientam iespēju jebkurus ar valsts pārvaldes un 

pašvaldību lietām saistītos jautājumus un pakalpojumus saĦemt vienuviet. Vienas 

pieturas aăentūras principa ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs paredz arī 

Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005.-2009.gadam.  

Tā kā vienas pieturas aăentūras visā valsts pārvaldē un pašvaldībās nav šī pētījuma 

objekts un prasa vienotu valsts politikas izstrādi šajā jautājumā, TM pašreizējā 

situācijā tiek ieteikts realizēt 2.modeli – uzlabot esošo pakalpojumu sniegšanas 

modeli, galveno uzmanību pievēršot šādām jomām: 

• uzlabojot pakalpojumu iekšējos procesus; 

o definējot pakalpojumus; 

o veidojot pakalpojumu aprakstus; 
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o aprakstot pakalpojumu sniegšanas kārtību; 

o veidojot pakalpojumu uzskaites sistēmu; 

o veidojot pakalpojumu sniegšanas kvalitātes standartu; 

• attīstot pakalpojumu kanālus: 

o klātienes kanāls: 

 – attīstot informācijas apmaiĦu par TM padotības iestāžu 

pakalpojumiem, kā arī apmācot pašvaldību darbiniekus sabiedrības 

informēšanā par TM pakalpojumiem; 

o pasts – izskatot plašākas iespējas sniegt pakalpojumus izmantojot 

pasta starpniecību; 

o telefons – pilnveidojot informācijas sniegšanu pa telefonu; 

o e pakalpojumi – pēc iespējas attīstot elektronisko pakalpojumu 

sniegšanas vidi; 

• pakalpojumu procesu centralizācija TM iekšienē. 

Att īstot šīs pakalpojumu sniegšanas jomas, reăionālās reformas gaitai ritot, TM 

būtu piln ībā gatava integrēt savus pakalpojumus vienotajos valsts un pašvaldību 

informācijas un pakalpojumu sniegšanas centros. 
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7. Priekšlikumi* 

*Šajā sadaĜā aprakstīti priekšlikumi 6.4. nodaĜā izvēlētā modeĜa (2.modelis - tiek 

saglabāta esošā pakalpojumu sniegšanas kārtība) uzlabošanai. 

 

Pakalpojumu pieejamība visciešākajā veidā ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāti. Tāpēc pēc iespējas lielāka uzmanība jāvelta iekšējo procesu 

uzlabojumiem, kas nākotnē, veidojot visu valsts iestāžu vienas pieturas aăentūras, 

būs Ĝoti noderīgi, īpašu uzmanību pievēršot: pakalpojumu definēšanai, pakalpojumu 

aprakstīšanai, pakalpojumu sniegšanas kanāliem, pakalpojumu jomas koordinācijai, 

pakalpojumu sniegšanas kārtībai, vienota klientu apkalpošanas standarta izveidei, 

pakalpojumu sniegšanas kultūrai, pakalpojumu izmaksu uzskaitei, informācijas 

pieejamībai par pakalpojumiem, informācija izvietojumam par pakalpojumu 

saĦemšanas vietām, klientu apkalpošanas laikiem. 

 

Pakalpojumu definēšana 

Nepieciešams vienoties TM ietvaros par to kāda definīcija būtu piemērojama 

padotības iestādēm: 

• vienota pakalpojumu definīcija, kas būtu piemērojama visām padotības,  

vai 

• katras iestādes specifikai piemērota atsevišėa definīcija. 

Vadoties pēc šīs definīcijas nepieciešams skaidri noteikt kas tiek uzskatīts par 

pakalpojumu katrā no iestādēm – pakalpojumu saraksts. 

 

Pakalpojumu aprakstīšana 

Pakalpojumu aprakstīšana ir stūrakmens sakārtotai pakalpojumu sniegšanai klātienē, 

pakalpojumu elektronizācijai, kā arī pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības 

procesam kopumā. Nav iespējams veidot e pakalpojumus, ja nav definēti un aprakstīti 

pakalpojumi.  
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Pakalpojumu apraksti ir Ĝoti būtisks līdzeklis pašvaldību informācijas centru 

darbinieku apmācīšanai par TM padotības iestāžu pieejamajiem pakalpojumiem, 

tādējādi novadot informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem vietējiem 

iedzīvotājiem. 

 

Aprakstot saistītos pakalpojumus būtu iespējams padarīt vienkāršāku katru atsevišėo 

pakalpojumu un pakalpojumu  sistēmu kopumā, jo tiktu izslēgta pakalpojuma 

sastāvdaĜu dublēšanās (piemēram, lieku izziĦu nešana no iestādes uz iestādi). 

 

Vajadzētu veidot divu veidu pakalpojumu aprakstus: 

• Pakalpojumu apraksti, kas domāti klientiem  – veidoti vienkāršā valodā, īsi 

un izsmeĜoši apraksta pakalpojuma būtību un tā saĦemšanas soĜus. 

Pakalpojumu aprakstiem jābūt publiski pieejamiem klientiem.  Tajos jābūt 

skaidri norādītiem: 

o Pakalpojuma būtības īsam aprakstam; 

o Pakalpojuma saĦemšanai nepieciešamie dokumenti, to 

iegūšanas veids un forma; 

o Pakalpojuma saĦemšanas etapi; 

o Pakalpojuma sniedzēj iestādes darba laiki un telefons 

uzziĦām, 

o Paredzamais pakalpojuma saĦemšanas ilgums; 

o Iespējamās sūdzības iesniegšanas iespējas 

 

• Pakalpojumu apraksti, kas domāti iekšējai lietošanai, iestādes darbiniekiem 

– tie ir detalizētāki, procedūru apraksti, kas ietver dokumentu aprites kārtību 

utt.  

Aprakstot pakalpojumus svarīgi būtu arī nodefinēt klientu segmentus uz kuriem šie 

pakalpojumi attiecināmi. 
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Pakalpojumu jomas koordinācija 

Nepieciešams ieviest TM atbildīgo personu, kas koordinē pakalpojumu 

sniegšanas jautājumus padotības iestāžu starpā, apkopo statistiku, uztur 

aktualitāti pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas jautājumos. Šāda 

centralizēta orgāna izveidošana būtu nepieciešama arī visā valsts pārvaldē 

kopumā. Tas nodrošināt pakalpojumu jomas nepārtrauktību un attīstību. 

 

Pakalpojumu sniegšanas kanāli 

• Kl ātiene 

o Sadarbība ar pašvaldībām  

Tā vietā lai katra iestāde paplašinātu savu reăionālo nodaĜu tīklu – 

nepieciešams sadarboties ar pašvaldībām, izmantojot to  informācijas centru 

resursus, izglītojot darbiniekus par iedzīvotājiem nepieciešamajiem 

pakalpojumiem. Šāda prakse daĜēji pastāv Juridiskās palīdzības 

administrācijā, kas sadarbojas ar pašvaldībām informācijas izplatīšanas un 

iesniegumu pieĦemšanas jautājumos. 

 

o Iespējamie klientu apkalpošanas organizācijas modeĜi: 

� Lielā iestādē (ar reăionālo tīklu, lielu klientu plūsmu) klientu 

apkalpošanu būtu ieteicams organizēt pieĦemot pieteikumu par 

pakalpojumu no klienta front office, savukārt to apstrādi veicot 

back office. Nepieciešamības gadījumā klientam jānodrošina 

iespēja konsultēties ar augstāka līmeĦa speciālistu. Tas pašlaik jau 

sekmīgi darbojas ZG un UR. 

� Mazā iestādē (1 KAC) ieteicamāk klientu apkalpošanā apvienot 

gan front office, gan back office (viens darbinieks pilda gan 

pieteikuma pieĦemšanas, gan apstrādes funkciju). 
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• Telefons (zvanu centrs) 

Nepieciešams nodrošināt, ka vienmēr ir plaši pieejams ar pakalpojumu saistītais 

informatīvā tālruĦa numurs un tā darba laiks.  

Svarīgi apmācīt klientu apkalpošanā iesaistītos darbiniekus pakalpojuma informācijas 

un iespējamo problēmjautajumu risināšanai pa telefonu. 

Personām kas nav saistītas ar pakalpojumu sniegšanu un nav tam apmācītas 

nevajadzētu būt publiski pieejamiem telefonu numuriem – tas izslēgtu tā saukto 

klientu „futbolēšanu” valsts iestādēs. 

Vairāku saistīto pakalpojumu sniegšanai iespējams izdevīgāk būtu izmantot zvanu 

centru, kur klienti varētu gūt atbildes uz dažādiem jautājumiem (piemēram 

Zemesgrāmatu un Valsts Zemes dienesta jautājumiem). 

 

• E kanāli 

E pakalpojumi – viens no mūsdienās Ĝoti svarīgiem pakalpojumu piegādes veidiem, 

tomēr E pakalpojumu veidošana nevar būt pašmērėis, tai jānotiek kontekstā ar citu 

kanālu attīstību. Pakalpojumu elektronizācijas attīstība nav iespējama bez 

pakalpojumu aprakstiem. 

Pakalpojumu elektronizāciju varam iedalīt 2 līmeĦos: 

1.līmenis – nodrošināt pakalpojuma saĦemšanai nepieciešamo iesniegumu publisku 

elektronisko pieejamību (iestāžu mājas lapās, piesaistītu pakalpojumu aprakstam); 

2.līmenis – nodrošināt saistīto pakalpojumu datu apmaiĦu, kas izslēgtu klienta 

kurjera esamību. 

 

• Pasts 

Atsevišėos gadījumos pasts tiek lietots kā alternatīvs avots iesniegumu nodošanai 

klātienē, tomēr šis kanāls tiek lietots nepietiekami un tam ir milzīgs potenciāls. 

Nepieciešams att īstīt pastu kā alternatīvu dokumentu piegādes kanālu klātienē. 
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Pakalpojumu sniegšanas kārt ība (procesu apraksti, procedūru vide)  

Nepieciešams aprakstīt visu pakalpojumu sniegšanas kārtību (atdalot pakalpojuma 

sagatavošanu no klientu apkalpošanas) un saistīto dokumentu plūsmu (ieviest 

pakalpojumu procedūru vidi), kas nodrošinātu augstu pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāti un nepārtrauktību.  

 

Klientu apkalpošanas standarts 

Visās padotības iestādēs nepieciešams nodrošinātu vienotu izpratni par klientu 

apkalpošanas procesiem, to iespējams panākt visās padotības iestādēs ieviešot vienotu 

klientu apkalpošanas standartu, kurš nosaka klientu apkalpošanas organizēšanas 

pamatprincipus un kārtību. KAS nodrošinātu visu darbinieku vienādu izpratni par 

klientu apkalpošanas procesu iestādē. 

 

Pakalpojumu kvalitātes mēr īšana 

Nepieciešams veidot centralizēti koordinētu, sistemātisku klientu apkalpošanas 

kvalitātes mērīšanu. Tas nodrošinātu iespēju novērtēt padotības iestāžu darbu un 

salīdzināt sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kvalitātes mērījumus svarīgi veikt regulāri, 

lai varētu novērot izmaiĦu dinamiku. 

 

Pakalpojumu izmaksas 

 Nepieciešams apzināt un izdalīt ar katru pakalpojumu saistītās izmaksas (ar mērėi tās 

monitorēt un optimizēt) un nodrošināt to uzskaites veikšanu. 

 

Pakalpojumu uzskaite 

 Nepieciešams ieviest vienotu pakalpojumu uzskaites sistēmu, nodrošināt regulāru 

uzskaiti un datu salīdzināšanu un analīzi. Pakalpojumu uzskaites sistēmas ieviešanas 

obligāts priekšnoteikums – pakalpojumiem jābūt definētiem un aprakstītiem. 
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Veidojot pakalpojumu uzskaites sistēmu, svarīgi Ħemt vērā lai dati būtu iegūstami pēc 

iespējas dažādākos griezumos (produkts, darbinieks, reăions utt.). 

 

 

Inform ācija par pieejamajiem pakalpojumiem un pakalpojumu saĦemšanas vietām 

Informēt iedzīvotājus par to kādi tieši pakalpojumiem pieejami. Informācijai jābūt 

vienkāršai un saprotamai. 

Katrai iestādei jāpārliecinās ka norādes par klientu apkalpošanas vietām ir izvietotas 

nepārprotami, redzamā vietā, ir skaidri saprotamas ikvienam (lai to pārbaudītu 

ieteikums veikt „kontrolpirkumus”). 

Izstrādāt vienotu klientu apkalpošanas laiku standartu un ievērot noteiktu formātu TM 

ietvaros (vēlams visām valsts iestādēm). 

 

Pakalpojumu sniegšanas kultūra 

Nepieciešams attīstīt uz pakalpojumu sniegšanu un klientu apkalpošanu vērstu apziĦu 

iestādēs, kā arī radīt vienotu izpratni par pakalpojuma jēdzienu. Padotības iestādēm 

jākĜūst par klientu orientētām organizācijām, par prioritāti izvirzot klientu vajadzības. 

Tādējādi padotības iestādēs tiktu attīstīta moderna klientu apkalpošanas organizācija, 

par prioritāti izvirzot klientu vajadzības. 

 

Labas prakses piemēri 

Pakalpojumu pieejamības attīstīšanai TM padotības iestādēs Ĝoti svarīgi ir attīstīt jau 

esošos labas prakses piemērus, kas jau veiksmīgi darbojas padotības iestādēs. 

Piemēram, Zemesgrāmatu procedūru vide, pakalpojumu apraksti un pakalpojumu 

elektronizācijas pieredze, UzĦēmumu reăistra klientu apkalpošanas organizācija, 

Juridiskās palīdzības aăentūras uzsāktā sadarbība ar pašvaldībām utt., katrā iestādē 

atradīsies procesi, kas ir labāk atstrādāti nekā citās. 
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