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Rīgā 

24.09.2020. Nr. LPA 1.8.-19 

Uz 10.09.2020. VSS-751 

 

Valsts kancelejai 

 

Atzinums par informatīvo ziņojumu 

"Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldes iestādēs" 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir iepazinusies ar Valsts kancelejas  sagatavotā 

informatīvā ziņojuma projektu "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldes iestādēs" 

(turpmāk – informatīvais ziņojums), sniedz šādu iebildumu. 

 

Iepazīstoties ar informatīvo ziņojumu, nav viennozīmīgi noprotams, ka tas attiecināms uz 

nodarbinātajiem, kas strādā atbalsta birojā (angļu valodā back office). Pieļaujam, ka 

informatīvais ziņojums ir gatavots kā vadlīnijas, atbilstoši, kurām valsts pārvaldes iestādes 

vadītājs organizē visu nodarbināto darba laiku iestādē, arī to, kuri ir kontaktbirojā (angļu valodā 

front office) nodarbināti, taču Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā, ir būtiski noteikt, ka valsts 

pārvaldes iestādēs, kuru pakalpojumu sniegšanas ietvaros ir pienākums apkalpot klientus, tiek 

nodrošināta klientu fiziska apkalpošana arī klātienē. Tāpēc aicinām informatīvajā ziņojumā un 

arī Ministru kabineta protokollēmumā atsevišķi norādīt, uz kādām nodarbināto grupām/jomām 

ir attiecināms attālinātā darba organizēšanas princips. 

 

Skaidri saprotamam dalījumam jābūt, jo jau 2020. gada maijā Uzņēmuma reģistrs uzsāka 

likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""1 virzību, kurā 

ir paredzēts mainīt klientu apkalpošanas principu Uzņēmuma reģistrā. Piekrītam, ka ārkārtas 

stāvokļa laikā ir mainījušās tendences un klienti vairāk izmanto digitālos risinājumus dažādu 

formalitāšu kārtošanai, tajā skaitā arī ar valsts iestādēm, tai pat laikā, ir jāņem vērā, ka ir 

sabiedrības daļa, kura vēlas komunikāciju klātienē, vai dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā veselības 

stāvokļa dēļ, neizmanto un arī nākotnē neizmantos digitālos risinājumus. 

 

Jāmin, ka Latvijā ir zems sabiedrības un darbaspēka digitālo prasmju līmenis. Latvijas 

iedzīvotājiem trūkst visu līmeņu digitālās prasmes, tikai 43 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 

16 līdz 74 gadiem ir digitālās pamatprasmes (58 % ES kopumā), un IKT speciālisti veido nelielu 

darbaspēka daļu (1,7 % salīdzinājumā ar 3,9 % ES)2. 

 

Papildus jāmin, ka ne visām fiziskām personām ir personas apliecība (eID karte), kas ir obligāts 

priekšnosacījums, lai izmantotu digitālos risinājumus pakalpojumu saņemšanai attālināti. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka tikai no 2023. gada 1. janvāra personas apliecība (eID karte) būs 

obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 

                                                 
1 Informācija par likumprojektu Saeimas tīmekļa vietnē: 

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/WEB_LpByCommissions?SearchView&Query=([NumberT

xt]=723/Lp13)&SearchMax=0&SearchOrder=4 
2 Digital Economy and Society Index 2020 

mailto:alianse@nvo.lv


 

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, +371 24245580, alianse@nvo.lv, www.nvo.lv 
Reģ. Nr. 40008087708, Banka:  Swedbank A/S, Swift HABALV22 

IBAN   LV24HABA0551009349318 
 

 

15 gadu vecumu (grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā stāsies spēkā 2021. gada 

1. janvārī)3. 

 

Minētie faktori ir jāņem vērā, nosakot darba kārtību valsts pārvaldes iestādēs, tajā skaitā arī 

kontaktbirojā nodarbinātajiem. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 
 

Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

                                                 
3 Personu apliecinošu dokumentu likums, 9. pants. https://likumi.lv/ta/id/243484/redakcijas-

datums/2023/01/01#p9 
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