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Saturs
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1. Normatīvo aktu prasības, kas obligāti jāizpilda e-
pārvaldes jomā.

2. Iespējamie rīcības varianti.

3. Kas ir valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC)?

4. VPVKAC loma normatīvo aktu prasību izpildē.

5. VPVKAC informācijas sistēma – pakalpojumu izveide.

6. VPVKAC informācijas sistēma – pakalpojumu pārvaldība.

7. Plānotās aktivitātes e-adreses ieviešanā.



Normatīvo aktu prasības, kas obligāti 

jāizpilda

e-pārvaldes jomā
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• 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402
Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi:
• nodrošina e-pakalpojuma izpildes rādītāju mērīšanu, uzskaiti un analīzi;

• paziņojumu par e-pakalpojuma sniegšanas faktu un pakalpojuma
rezultātu nosūta uz oficiālo elektronisko adresi.

• Oficiālās elektroniskās adreses likums:
• nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta gan

pašvaldībām, gan privātpersonām, kurām pašvaldība deleģējusi kādu
savu uzdevumu;

• attiecas uz elektronisko saziņu neatkarīgi no tās juridiskā spēka;

• saziņa jānodrošina sākot ar 2018.gada 1.jūniju.



Iespējamie rīcības varianti
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• Ieviest un uzturēt lietvedības/dokumentu/pakalpojumu
vadības sistēmu(-as):

(+) plašākas iespējas pielāgot sistēmu jūsu vajadzībām;

(-) līdzīgo risinājumu izveidei nepieciešamās speciālistu un
aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izmaksas x institūciju skaits ...

• Izmantot VPVKAC kā koplietošanas infrastruktūru:
(+) veidojot un izmantojot vienu vienotu risinājumu var izmantot jau
esošās iestrādnes, mazākas ir speciālistu un aprīkojuma iegādes
un uzturēšanas izmaksas;

(-) koplietošanas IKT infrastruktūra visiem jāievieš un jāizmanto
vienādi.



Kas ir valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs - VPVKAC?
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• 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 401
“Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu
apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”:
• nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru

veidus, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas
kārtību;

• valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ir
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā organizēta vienība, kurā
vienuviet sniedz vairāku valsts pārvaldes pakalpojumu turētāju
valsts pārvaldes pakalpojumus.



VPVKAC loma normatīvo aktu prasību izpildē
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• VPVKAC pakalpojumu vadības sistēma nodrošina:
• iespēju organizēt pakalpojumu sniegšanu izmantojot VPVKAC

informācijas sistēmu, ieviešot “vienas pieturas aģentūras”
principu;

• vidi ar pakalpojumu izpildi saistītās informācijas uzglabāšanai;

• automātisku visu pakalpojumu gadījumu un to izpildes rādītāju
uzskaiti;

• piekļuves iespējas e-adresei:

• sameklēt un izvēlēties ziņojuma saņēmēju (adresātu);

• nosūtīt ziņu adresātam, t.sk. pievienojot failus;

• Izlasīt un lejupielādēt e-adreses kontā saņemtās ziņas.



VPVKAC informācijas sistēma – pakalpojumu 

izveide
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VPVKAC informācijas sistēma – pakalpojumu 

pārvaldība
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Plānotās aktivitātes e-adreses ieviešanā
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• Jāveic ieinteresēto institūciju apzināšana, vajadzību un
prasību harmonizēšana, precizēšana (sākam tagad);

• Jānoslēdz līgumi par VPVKAC pakalpojumu vadības
sistēmas izmantošanu (līdz 2018.g. martam);

• Jāizveido dokumentu integrācijas vides / e-adreses konti
(2018.g. marts – jūnijs);

• Jāievieš VPVKAC sistēma – jāizveido konti institūciju
darbiniekiem, jāveic apmācība darbam ar sistēmu un
jānosaka kārtība, kā tiks veikts darbs ar e-adresi (2018.g.
marts – jūnijs);

• Jānodrošina lietotāju atbalsts darbā ar VPVKAC sistēmu
(sākot ar 2018.g. martu).
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