LIKUMA VARA LATVIJAS ATJAUNOŠANAS UN
NOTURĪBAS MEHĀNISMA PLĀNĀ

14.12.2020.

Saite ar stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem
NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2021-2027
Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības stratēģija
2021-2027; 5 prioritātes:
I Godprātīgs
darbs publiskajā
pārvaldē

II Inovācija un
koprade
modernai
rīcībpolitikai un
pakalpojumiem

III Līderība un
efektīva
pārmaiņu vadība

IV Digitālā
transformācija un
datu lietotprasme

V Cilvēkresursu
profesionalizācija
un administratīvās
kapacitātes celšana

Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas īstenošanai
Starptautiskās rekomendācijas integritātes, labas pārvaldības un
tiesībaizsardzības jomā
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Sagaidāmie rezultāti saskaņā ar Valsts specifiskajām rekomendācijām (VSR)
un nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem

• VSR 2019: Uzlabot publiskā sektora
pārskatatbildību un efektivitāti, jo
īpaši attiecībā uz pašvaldībām un
valsts un pašvaldību uzņēmumiem,
kā arī interešu konfliktu novēršanas
režīmu
• VSR 2020: Turpināt darbu pie
nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas sistēmas
pilnveidošanas
• 3.4.4. Pārvaldības kvalitāte
• Tiesu sistēmas neatkarība un
kvalitāte
• Uzlabot finanšu noziegumu lietu
izskatīšanas kvalitāti un
efektivitāti
• 3.4.1. Investīcijas un produktivitāte
• Pārredzamība un konkurence
iepirkuma procedūrās

Eiropas Semestra un
Valsts specifiskās
rekomendācijas

Sagaidāmie
rezultāti
• Uzlaboti un efektīvāki pasākumi interešu
konfliktu, krāpšanas un korupcijas prevencijai un
novēršanai
• Kapacitātes stiprināšana noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un ekonomisko/finanšu
noziegumu izmeklēšanas jomā
• Integritāte valsts pārvaldē
• Palielinājusies sabiedrības uzticība
tiesībsargājošajai sistēmai
• ES fondu īstenošanas caurskatāmība un risku
pārvaldība, laba pārvaldība
• NVO darbības un finanšu plūsmu labāka
pārredzamība
• Profesionalizācija un administratīvā kapacitāte

• Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un
attīstības stratēģija 2021-2027
• Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas
politikas īstenošanai
• Publiskās pārvaldes modernizācijas plāns pēc 2020
(izstrādē)
• Atvērtās pārvaldības nacionālais darbības plāns
2020-2021
• Pretkorupcijas darbības plāns 2021 – 2023
(izstrādē)
• Nozaru politikas:
• Digitālās transformācijas pamatnostādnes
• Pasākumu plāns nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas un terorisma finansēšanas riska
mazināšanai 2020 - 2022
• Nacionālais ziņojums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas riska
izvērtējumu 2017-2019 (apstiprināms līdz
31/12/2020).
• Latvijas Republikas Integrētais robežu pārvaldības
plāns 2019-2020

Nacionālie politikas
plānošanas dokumenti
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Ietekmes rādītāji
Uzlaboti un efektīvāki pasākumi, lai veicinātu
integritāti, novērstu interešu konfliktu,
krāpšanu un korupciju. Korupcijas uztveres
indekss 2024. gadā ir pieaudzis līdz 64 punktiem
(pašlaik LV – 58 punkti, ES vidēji – 65 punkti)

Tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes
paaugstināšana ēnu ekonomikas, krāpšanas un
korupcijas apkarošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas apkarošanā un ekonomisko/finanšu
noziegumu izmeklēšanā

Ēnu ekonomikas indeksa samazinājums līdz
19% no IKP 2024. gadā (pašlaik LV – 23,9% no
IKP)

Uzlabota publisko iepirkumu īstenošana, jo
īpaši cenšoties samazināt “viena pieteikuma”
īpatsvaru un uzlabojot e-pakalpojumus un
pārredzamākus iepirkumus pašvaldību līmenī.
Konkursu skaits, kuros piedalās tikai viens
pretendents, 2024. gadā samazināt līdz 24%
(pašlaik LV – 30%, ES vidējais rādītājs – 24%)

Administratīvās kapacitātes ceļa kartes mērķi:

stiprināt
publiskās pārvaldes, tiesībsargājošo iestāžu, vadības un kontroles sistēmas,
ieinteresēto personu un finanšu saņēmēju
savstarpēji saistītas spējas –

analītiskās

regulatīvās

īstenošanas

koordinācijas

Administratīvās kapacitātes ceļa karte

I Stratēģiskā prioritāte: IESTĀŽU
VEIKTSPĒJAS STIPRINĀŠANA
 Uzlabota valsts pārvaldes institūciju
spēja nodrošināt caurskatāmu,
efektīvu un uzticamu Kohēzijas
politikas īstenošanu
Tiesībsargājošo iestāžu un citu
kompetento iestāžu kapacitātes
stiprināšana šajās jomās:
- integritāte, pretkorupcija, interešu
konflikts, publiskais iepirkums,
trauksmes celšana;
- ēnu ekonomikas mazināšana
- cīņa pret NILL un ekonomiskajiem
noziegumiem
 Labākas un efektīvākas politikas
plānošanas, koordinācijas, procesu un
pakalpojumu attīstība
 Pašvaldību resursu stiprināšana veikt
transformējošas pārmaiņas
 NVO spēju stiprināšana

II Stratēģiskā prioritāte:
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA UN
PROFESIONALIZĀCIJA
 Profesionālo kompetenču attīstība
balstoties kompetencēs, standartos,
prasmēs un zināšanu pārnesē;
 Uzlabota publisko iepirkumu
normatīvā regulējuma ievērošana
Kohēzijas politikas īstenošanā;

III Stratēģiskā prioritāte:
DIGITALIZĀCIJA, DATI UN
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
 KPVIS tālākā attīstība;
 Projektu īstenotāju, saņēmēju un
iedzīvotāju informētība;
 Pakalpojumu uzlabošana un datos
balstīta lēmumu pieņemšana

 Labā prakse Kohēzijas politikas fondu
īstenošanā atbilstoši uzraudzības
prasībām
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Stratēģiskās prioritātes

1. Integritāte,
pretkorupcija,
interešu
konflikts,
atbildība un
publiskais
iepirkums

2. Ēnu
ekonomikas
mazināšana

3. Cīņa pret NILL
un
ekonomiskajiem
noziegumiem

4. Publiskās
pārvaldes
inovāciju
ekosistēma
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Uz vērtībām balstīta kultūra un augsta integritāte valsts pārvaldē
 Tiesībsargājošo iestāžu kapacitāte un profesionalizācija
 Institucionālā kapacitāte un profesionalitāte efektīvai fondu
administrēšanai un īstenošanai

Izaicinājumi:
• Nepietiekama tiesībsargājošo iestāžu kapacitāte
darbā ar korupcijas, krāpšanas un ēnu ekonomikas
novēršanu un apkarošanu
• Vāja pierādījumu bāze pirmstiesas izmeklēšanā
• Nepietiekamas zināšanas publiskā iepirkuma un valsts
atbalsta noteikumu piemērošanā
• Zems sabiedrības uzticības līmenis valsts pārvaldei
(saskaņā ar Eirobarometra 89 (2018) datiem tikai 31%
respondentu tiecas uzticēties valsts pārvaldei Latvija)

Sasaiste ar VSR:
• VSR
2019:
Uzlabot
publiskā
sektora
pārskatatbildību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā
uz pašvaldībām un valsts un pašvaldību
uzņēmumiem, kā arī interešu konfliktu novēršanas
režīmu
• Iepirkumu process caurspīdīguma trūkuma dēļ ir
uzņēmīgs pret korupciju
• Nedeklarētās ekonomiskās aktivitātes īpatsvars
Latvijā ir lielāks nekā citās Baltijas valstīs, kas būtu
jāsamazina
• VSR 2020: Turpināt darbu pie nelikumīgi iegūtu
līdzekļu
legalizācijas
novēršanas
sistēmas
pilnveidošanas
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Uz vērtībām balstītas kultūras un augsta integritātes
programma valsts pārvaldē
Mērķis: publiskajā pārvaldē ir attīstīta augsta integritāte (godprātība), kas ir labas pārvaldības sistēmas
stūrakmens, kā rezultātā ir augusi sabiedrības uzticēšanās publiskajam sektoram, to apliecina Korupcijas
uztveres indekss un vērtību izpausme ikdienas darbā līmenis;
Aktivitātes:

Galvenie rezultāti:

• Apmācības un attīstības pasākumi visiem publiskās
pārvaldes darbiniekiem: ievada mācības, e-mācību
materiāli, zināšanu pārbaudes par publisko pārvaldi,
principiem un vērtībām, atbilstību, interešu konfliktu,
kiberdrošību utt.

• ieviesta uz vērtībām balstīta kultūra publiskajā
pārvaldē, visas valsts pārvaldes vērtības izpaužas
iestādes ikdienas darbā vismaz 75% līmenī;
• ir augusi sabiedrības uzticēšanās publiskajam
sektoram, to apliecina Korupcijas uztveres indekss
un vērtību izpausmes ikdienas darbā līmenis
• augstākajā politiskajā un vadības līmenī attīstīta
izpratne par valsts pārvaldes vērtībām un ētikas
pamatprincipiem, kas izpaužas kā priekšzīmīga
rīcība un ētiskas rīcības demonstrēšana, pildot
amata pienākumus (aptauju un pētījumu dati);

• Obligātās ievada mācības politiķiem un ierēdņiem,
stājoties amatā
• Trauksmes celšanas sistēmas turpmākā attīstība,
uzlabota koordinācija un labas prakses apmaiņa
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Sasaiste ar stratēģiskajām prioritātēm
Nr 1; 2

Tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana
un profesionalizācija
Mērķis: Uzlabota tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāte un profesionalitāte, lai nodrošinātu augstākus darbības standartus,
pārmaiņu īstenošanu un iestāžu sadarbību un koordināciju labākiem darbības rezultātiem

Aktivitātes:
•

•
•
•
•
•
•

Kompetenču attīstības programma tiesībaizsardzības profesijām,
kuras pamatā ir jaunizstrādātā Kompetences un prasmju ietvara
izstrāde:
• Uz kompetencēm balstītas apmācības un attīstības
programmas, zināšanu testi
• Līderības, pārmaiņu vadības un citu rīcības kompetenču
attīstības programmas
Paplašināt tiesībsargājošo institūciju zināšanas nozieguma
atklāšanā, piemērojot operatīvās izmeklēšanas metodes un veidojot
augstvērtīgu pierādījumu bāzi pirmstiesas lietvedībā
Izstrādātas rokasgrāmatas un pamatnostādnes, lai izveidotu
horizontālu praksi kopīgu jautājumu risināšanai
Galvenās funkcionālās zinību jomās sagatavoti iekšējie treneri un
mentori
Zināšanu nodošana, ekspertu attīstība starptautiskai zināšanu
pārnesei un attīstības pakalpojumu atbalstam
Iestāžu sadarbības mehānisms, kopīgi lietu risinājumi, mācības par
jaunākajām metodēm
Veicināt prasmju viendabīgu attīstību un pārnesi tiesībsargājošo
institūciju starpā

Galvenie rezultāti:
•

Efektīvāka korupcijas, krāpšanas un ēnu ekonomikas
novēršana un apkarošana: uzlabotas metodes,
zināšanu nodošana, datu analīze un digitalizācija

•

Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku
profesionalizācija: nepieciešamās prasmes,
kompetences un zināšanas tiek efektīvi izmantotas
operatīvajā darbā visos līmeņos
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Sasaite ar stratēģisko prioritāti
Nr.: 1;2;3

Institucionālās kapacitātes un profesionalitātes stiprināšana
fondu efektīvai administrēšanai un īstenošanai
Mērķis: Valsts pārvaldes iestāžu un iesaistīto pušu spējas uzlabošana, lai nodrošinātu Kohēzijas politikas pārredzamu, efektīvu un uzticamu
īstenošanu

Aktivitātes:
•

Stiprināta un attīstīta snieguma pārvaldības prakse, lai atbalstītu uz datiem
balstītus rezultātus un ietekmes novērtējumu, tostarp iekšējās Kohēzijas
politikas ietekmes novērtējuma ekspertu grupas izveide

•

Iekšējo ekspertu grupu izveide (piemēram, IKT, datu analīze, iepirkums,
būvniecība u.c.), kas sniegtu padomus un praktisku atbalstu iepirkuma
procesā

•

Kompetences centra pieeja vairākām profesionālām grupām, piemēram,
projektu vadītājiem, politikas plānotājiem utt., kas ietvertu kompetences
sistēmu izstrādi, moduļu programmas ar zināšanu un prasmju pārbaudi,
profesionālo sertifikāciju, ievada programmas, iekšējos ekspertus un
trenerus

•

Paplašināt padziļinātu projektu sagatavošanas un vadības jautājumu
pieredzes apmaiņu (mācības, forumi) – lietu simulācijas, ekspertu banka
iestādēm, kas palīdz praktiskajos jautājumos u.c.

•

KPVIS iekšējo rīku izstrāde efektīvākai datu analīzei, sistēmu integrācijai,
uzraudzībai un informācijas apmaiņai

•

Digitālie instrumenti iedzīvotāju informēšanai, komunikācijai un
iesaistīšanai

Galvenie rezultāti:
•
•
•

•

Taisnīga, pārredzama, uz riska novērtējumu balstīta
projektu/fondu īstenošana, administratīvā sloga
samazināšana, vienlaikus īstenojot efektīvu pārskatatbildību
Uzlabota publiskā iepirkuma reglamentējošo noteikumu
ievērošana Kohēzijas politikas īstenošanā un neattiecināmo
izmaksu samazināšanā
Iesaistīto sadarbības partneru augsts profesionalitātes
līmenis: Kohēzijas politikas īstenošanā efektīvi tiek
izmantotas vajadzīgās prasmes, kompetences un zināšanas
visos administratīvajos līmeņos (valsts iestādes, pašvaldības,
nevalstiskie, privātie).
Integrēts Kohēzijas politikas stratēģiskās plānošanas un
īstenošanas process nodrošina kvalitatīvas politikas un
projektu izstrādi, mērķu un sasniedzamo rezultātu
formulēšanu.
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Sasaiste ar stratēģisko prioritāti
Nr.: 1; 2

Publiskās pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība

Izaicinājumi:
• Sistemātiskuma trūkums inovācijas ekosistēmas
attīstībā, kur viens no galvenajiem cēloņiem ir
publiskā sektora zemā inovētspēja
• Infrastruktūras, koprades telpu un galvenā resursa pastāvīgas ekspertu komandas trūkums laboratorijas
darbā
• Eksperimentēšanas ietvara un prakses neesamība
pierādījumos balstītas politikas veidošanā
• Instrumentu trūkums laboratorijās radīto prototipu
ieviešanai dzīvē

Sasaiste ar VSR:
• VSR 2020: Virzīt investīcijas uz zaļo pārkārtošanos
un digitālo pāreju, jo īpaši uz pētniecību un
inovāciju, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un
izmantošanu, ilgtspējīgu transportu un digitālo
infrastruktūru.
• VSR 2020: ir vajadzīgas investīcijas nolūkā
diversificēt un modernizēt ekonomiku un padarīt
to
konkurētspējīgāku,
tostarp
stiprinot
investīcijas
pētniecībā,
inovācijā
un
cilvēkkapitālā, un nolūkā mazināt zaļās pārejas
sociālekonomiskās izmaksas.
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Publiskās pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība

Mērķis: palielināt publiskā sektora inovētspēju un attīstīt inovāciju ekosistēmu sadarbībā ar privāto un
nevalstisko sektoru.
Aktivitātes:
• Normatīvās bāzes izstrāde un attīstība publiskā
sektora inovācijas izaugsmei
• Inovācijas speciālistu sagatavošana un piesaiste
pārresoru un pārsektoru griezumā
• Infrastruktūras nodrošināšana, t.sk. izveidotas
piemērotas koprades telpas un tehniskais aprīkojums
inovācijas laboratorijas darbībai, kā arī nodrošinātas
attālinātas koprades iespējas
• Iekšējie granti inovācijas īstenošanai, lai sekmētu to,
ka inovācijas procesā radītie prototipi tiktu pilotēti
ārpus laboratorijas

Galvenie rezultāti:
• Attīstīts un ieviests vienots eksperimentēšanas
ietvars publiskā sektora inovācijai pierādījumos
balstītas politikas plānošanai un īstenošanai
• Pieaudzis pilotēšanai nodoto inovācijas prototipu
skaits valsts, pašvaldību un privātā sektora iestādēs
• Pieaudzis inovatīvo publisko iepirkumu skaits
inovāciju kultūras attīstībai, stimulēšanai un
inovatīvu risinājumu ieviešanai publiskajā un
privātajā sektorā
• Attīstīta efektīva un lietotājorientēta pakalpojumu
izstrāde, prototipēšana un ieviešana
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Inovācijas laboratorijas darbība praksē

Iestādes piedalās
atklātā (ikgadējā)
uzsaukumā

Katru gadu tiek
rīkots atlases
process un
izvēlētas
iestādes/problēm
as to risināšanai
#GovLabLatvia

Izvēlētās iestādes
iegūst iespēju
saņemt
#GovLabLatvia
pakalpojumu –
inovācijas procesa
atbalstu (īstenojot
koprades procesu,
kas balstīts
dizaina
domāšanas
pieejā)

Rezultātā iestāde
(kopradē ar
definētās
ietekmes pusēs
pārstāvjiem) rada
prototipu

Prototips tiek
testēts un tam ir
potenciāls tikt
ieviestam tālāk
ārpus
laboratorijas
formāta

Sasaiste ar stratēģisko prioritāti Nr.: 4

Paldies par uzmanību!

