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1 Situācijas izvērtējums un priekšlikumi
• Izvērtēt esošo digitālo projektu kļūdas
• Sagatavot priekšlikumus to nepieļaušanai

2. Plānotie pilnveidojumi 
• Digitālās transformācijas pārvaldībā, t.sk 

plānojot projektus

Paveiktais
⦿ Sagatavots esošās situācijas novērtējums 

- Nosūtīta atbildes vēstule Komisijai (19.07.2021)
⦿ Veiktie un plānotie pasākumi sistēmas pilnveiei



Digitālās transformācijas projektu īstenošanas pieredze

• “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (SIA 
“PricewaterhouseCoopers” izvērtējums)*

• Valsts kontroles revīzijas ziņojums “Vai projekts „E-veselība 
Latvijā” ir solis pareizajā virzienā?”

Par ES fondu 
projektiem IKT 

pasākumu atbalstam
2007.–2013. gada 

plānošanas periodā

Konstatētais VARAM 
projektu īstenošanas 
uzraudzības procesā 
valsts IKT pārvaldības 

organizācijas lomā

* http://petijumi.mk.gov.lv/node/2963
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Esošās IKT ERAF investīciju programmas statuss 

6 ; 3%

3 ; 17%

199; 
97%

15; 
83%

Pilnveidoti darbības procesi

Centralizētas atvērtas IS platformas

Iznākuma rādītāju progress Vēl nepieciešams mērķa sasniegšanai         Sasniegts

21 projektu 
īstenošana pabeigta *

44 063 378 € 
29%

Atbrīvojies 
finansējums
2 573 458 € 

2%

25 projekti tiek īstenoti
68 404 486 €

45%

11 projektu 
īstenošanas 

termiņš ir beidzies
32 900 005

22%

2 projekti 
vērtēšanā
3 600 000

2%

151 540 840 €
59 projekti
1.kārta:38
2.kārta:21

Atbilstoši MK noteikumiem 
plānotais

18 
platformas

205 
pilnveidoti darbības procesi



Nepietiekama projektu  
(stratēģiskā) plānošana 

Nepietiekama pamatdarbības 
procesu izmaiņu vadība

Neatbilstošas īstenošanas 
metodikas izvēle

Nepietiekama koplietošana un 
atvērtā koda izmantošana

Projektu īstenošanas spēju 
trūkums, personāla mainība
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Būtiskākie Digitālās transformācijas projektu izaicinājumi



Kompetenču un atbildību  sadalījums DT projektos

Projektu 
īstenotājs

Projektu īstenošanas atbilstības uzraudzība un metodiskais atbalsts

Nosaka risinājuma 
pamatotību un īstenošanai 
nepieciešamo spēju 
pieejamību

Digitālās transformācijas 
nacionālā politika;
Investīciju prioritāšu 
koordinēšana

Mērķu un rezultātu 
sasniegšana, valsts IKT 
pārvaldības tiesiskā 
regulējuma ietvaros

Nacionālās IKT arhitektūras 
pamatprincipi un minimālās 
prasības, vadlīnijas

Nodrošināt projekta 
risinājuma ilgtspējīgu 
darbību pēc projekta 
pabeigšanas

Uzturēšanas 
atbilstības 
novērtēšana

VARAM

Sagatavošana Īstenošana Ieguvumu 
realizācija



Nepieciešamie pilnveides pasākumi

Izaicinājums Risinājums

• Nozarēm un iestādēm jābūt IKT stratēģijām (●/●)
• Centralizēto platformu un koplietošanas pakalpojumu 

attīstība – tikai ar MK saskaņojumu (●)

Projektu sasaiste ar attīstības 
mērķiem (stratēģijas un plāni)

• Spējo un iteratīvo izstrādes un ieviešanas pieeju pielietošana, 
pakalpojumu lietojamības (UX) principi (●)

• Nepieciešama projektu īstenotāju spēju attīstība (●)

Neatbilstošas īstenošanas 
metodikas izvēle

• MK noteikumos unificētas minimālās vispārējās tehniskās 
prasības valsts informācijas sistēmām (●)

• “IKT būvvaldes” process – ieinteresēto pušu autorizācija (●)

Nepietiekama koplietošana un 
atvērtā koda izmantošana

• Digitālās transformācijas spec. kompetenču programmas (●)
• IKT projektu vadības atbalsta resurss, koplietošanas platf. (●)
• Vadošo speciālistu atalgojums valsts pārvaldē (●)

Projektu īstenošanas spēju trūkums, 
personāla mainība



Izaicinājumi īstenotajos digitālās transformācijas projektos

Projektu plānošana un sagatavošana

• Plānošanas līmeņu pārrāvums starp 
pamatnostādņu  un konkrēto projektu 
līmeņiem, gadījumos, kad iztrūkst nozaru 
vai institūciju digitālās transformācijas vai 
sistēmu attīstības plāni  

• Projektu uzsākšana bez topošā risinājuma 
tiesiskā regulējuma tiek uzskatīta par 
normālu praksi, ne izņēmumu 

Risinājumi

§ MK 30.06.2020. lēmuma par nozaru un 
institūciju informācijas sistēmas attīstības 
plānošanu izpilde izstrādājot nozaru un institūciju 
digitālās transformācijas plānus.

• Ministrijām jāiesniedz VARAM līdz 
19.02.2022

§ Sākot ar ANM projektiem – centralizēto funkciju 
un koplietošanas pakalpojumu plāni jāsaskaņo 
MK 

• ANM MK noteikumu projekts (procesā)



Izaicinājumi īstenotajos digitālās transformācijas projektos

Novecojusi risinājumu attīstības pieeja

• Tradicionālo (t.s. «ūdenskrituma») pieeju 
piemērošana arī garos projektos mainīgā 
vidē. Sekas – biežas projektu izmaiņas, 
termiņu pagarināšana un jau projekta laikā 
novecojuši risinājumi

• Spējo un iteratīvo pieeju iepirkšanas 
izaicinājums   

• Izpratnes par pakalpojumu pārvaldību un 
pakalpojumu lietojamību trūkums

Risinājums

§ Spējo (agile) un iteratīvo attīstības pieeju 
piemērošana projektos

§ Tiesiskais regulējums paredz pakalpojumu 
pilnveides (t.sk. lietojamības) izmaksu 
attiecināmību digitālās transformācijas projektos

§ Projektu vadītāju un īstenotāju apmācība un 
pieredzes apmaiņa (t.sk. projektu vadības, 
pakalpojumu pārvaldības un IKT risinājumu un 
pakalpojumu sagādes jomās)



Izaicinājumi īstenotajos digitālās transformācijas projektos

Procesu analīze un prasību formulēšana

• Nepietiekama izpratne par izmaiņām 
biznesa procesos (t.sk. datu apritē), lai 
sasniegtu projektu mērķus

• Nepietiekama koplietošanas un atvērtā 
koda iespēju izmantošana

• Nepilnīgas tehniskās specifikācijas, 
t.sk. nefunkcionālo prasību jomā

Risinājumi

§ Projektu īstenošanas personāla  apmācības 
procesu un sistēmu analīzes jomās, 
projektu savstarpēja sadarbība 
(koordinācija) un pieredzes apmaiņa

§ Tiesiskais regulējums (MK 764. noteikumi) 
un vadlīnijas vispārējām tehniskām 
(nefunkcionālām) prasībām

§ Vadlīniju attīstība 



Izaicinājumi īstenotajos digitālās transformācijas projektos

Projekta īstenotāja personāls

• Nepietiekama IKT speciālistu un 
projektu vadītāju kapacitāte un 
kompetence

• Bieža IKT projekta komandas 
personāla maiņa

Risinājumi

§ Risinājumi augsti kvalificētu speciālistu 
atalgojuma palielināšanai, t.sk. apvienojoties 
augsti motivētu specializētu kompetenču 
(ekselences) centru komandās 

§ Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā 

§ Skat. iepriekš un noslēgumā par apmācībām

§ Iespējas risinājumos izmantot augstas 
pievienotas vērtības pakalpojumus un piesaistīt 
ekspertus no kompetenču centriem
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Pilnveidojumi Digitālās transformācijas 
pārvaldībā
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Digitālo 
kompetenču 
programma

Informācijas 
sistēmu 

arhitektūras 
reforma

IKT 
pārvaldības 

reforma

IKT resursu 
un 

kompetenču 
konsolidācija

IKT pārvaldības politikas un tiesiskā regulējuma attīstība 

Noteiktas minimālās tehniskās prasības visām 
jaunveidojamām un pilnveidojamām IS.
MK noteikumi Nr.764 «Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības» (31.08.2021.)

Izstrādājot jaunas, vai būtiski pārveidojot esoša IS, 
jāveic attīstības aktivitāšu saskaņošana ar iesaistītajām 
pusēm.
MK noteikumi Nr.597 «Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība»
(31.08.2021.)

Ministrijām ir jāsagatavo un ar VARAM jāsaskaņo
nozaru un institūciju valsts IS attīstības plāni.
IZ «Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu» (30.06.2020.)

Iestādēm jāveic 
pakāpeniska migrācija 

uz centralizētajiem 
datu centriem

IZ «Par valsts informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju resursu 

un kompetenču konsolidāciju» 
(19.10.2021.)



Digitālo tehnoloģiju pārvaldības reforma

Būvvaldes principa 
ieviešana DT 

projektiem un jauno 
arhitektūras prasību 

nostiprināšana

VISL tvēruma 
paplašināšana

Valsts platformu 
pārvaldība

(MK)

Q4  2021 Q4  2021 Q3  2022 Q4 2022

Būvvaldes principa 
pilnveide un datu aprites 

uzlabošana
(MK)

• valsts institūcijas un 
pašvaldības

• institūcijas 
informācijas sistēma

• valsts platformas un 
to atvēršana

• Attiecas uz valsts IS 
neatkarīgi no 
finansēšanas avota

• Prasības datu apritei, 
atvēršanai, 
koplietošanas 
risinājumu 
izmantošanai, DT 
infrastruktūrai

• būvvaldes kārtība un 
arhitektūras atbilstības 
prasības attiecās arī uz 
institūciju IS

• E- vienošanās par datu 
apriti izmantojot VISS

• kritēriji valsts platformu 
atvēršanai un 
aizsardzības prasības

• kārtība kādā valsts 
platformas atver 
privātajam sektoram

• DT attīstības 
koordinācija valsts 
pārvaldē balstās uz 
vienotu valsts politiku, 
sistēmisku procesu un 
ar vienotu pārraugu 
(VARAM)

• Profesionāls DT 
pārvaldības process

• Kontrolēta sistēmu 
izveides un attīstības 
saskaņotība valsts 
pārvaldē

• Novērsa DT 
kompetences 
sadrumstalotība

✓ ✓



IKT būvvaldes process – vispārējās tehniskās prasības

MK noteikumi Nr.764 «Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās 
prasības»

• Informācijas sistēmām, kuru izveide vai būtiska pārveide ir uzsākta pēc 2021.gada 1. 
oktobra, noteikumi izvirza minimālās nefunkcionālās tehniskās prasības šādās jomās:

• datu atvēršana

• datu uzkrāšana un aprite

• informācijas sistēmu lietotāju identifikācija

• lietojumprogrammatūras koplietošana un arhitektūra

• IKT infrastruktūras pakalpojumu izmantošana



IKT būvvaldes process – IKT attīstības aktivitātes apraksts

MK noteikumi Nr.597 «Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu 
uzraudzības kārtība»



IKT būvvaldes process – izmaiņas apraksta saskaņošana

MK noteikumi Nr.597 «Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu 
uzraudzības kārtība»

• vienota kārtība IS attīstības aktivitāšu saskaņošanai un īstenošanas uzraudzība neatkarīgi 
no finansēšanas avota

• ieinteresēto pušu iesaiste attīstības aktivitāšu uzsākšanas un īstenošanas procesā
• (VARAM, AiM, CSP,  DVI, KM, LPS)

• attīstības aktivitāšu atbilstības pārbaude vienotai valsts IKT arhitektūrai



ANM 2. komponentes sagatavošanas un īstenošanas process



ANM 2.1. projektu sagatavošanas un uzsākšanas process (pamata soļi)



ANM 2.1. projektu sagatavošanas un uzsākšanas process (t.sk. saskaņojumi)
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Pasākumu kopsavilkums

Digitālās 
transformācijas 

projektu pārvaldības 
nostiprināšana

Valsts informācijas 
sistēmu uzraudzības 

tvēruma paplašināšana 
(organizācijas sistēmas) 

Digitālās 
transformācijas 

kompetenču 
programma Valsts 

pārvaldei 

IKT 
kompetenču 

nepietiekamības 
risināšana

VARAM izstrādās esoša 
perioda (ANM) uzraudzības 

sistēmu un IKT projektu 
vadības atbalsta modeli 

(PMO, Programmu vadība)

2022. g. I/II ceturksnis 

Grozījumi Valsts 
informācijas sistēmu 

likumā, pakārtotā 
regulējuma izstrāde

2022. g. I- IV ceturksnis

Izveidota un uzsākta 
kompetenču programma 

(Projektu vadītāji, Pakalpojumu vadītāji, 
Koplietošanas kompetenču centri, u.c.)

2022./2023.gads

IKT resursu un 
kompetenču konsolidācija 

(datu glabāšana, skaitļošana, u.c.)

Koplietošanas pakalpojumi

Groz. Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 
likumā 



Digitālās transformācijas projektu pārvaldības nostiprināšana

Satura ziņā saistīto projektu programmas 

§ Valsts pārvaldes IKT attīstības projekti tiek iekļauti satura ziņā 
savstarpēji saistītu projektu programmās un papildus VARAM vispārējai 
uzraudzībai, tiek savstarpēji koordinēti un uzraudzīti no sadarbības un 
satura viedokļa programmu ietvaros

§ Programmu īstenošanu uzrauga iesaistītās ministrijas, piedaloties 
VARAM pārstāvim

§ Programmās tiks ieļauti projekti ar dažādiem finansēšanas avotiem 
(sākot ar ANM) 



Kompetenču centru un atbalsta pakalpojumu attīstība

Valsts IKT resursu un kompetenču konsolidācija:

§ Valsts skaitļošanas infrastruktūras resursu un kompetenču konsolidācija 
4 centros, vienlaicīgi ceļot pakalpojumu pievienoto vērtību

§ IKT projektu vadības un citu specifisku kompetenču un pakalpojumu 
konsolidācija (15 koplietošanas pakalpojumi ar ANM atbalstu) 

§ IKT pakalpojumu (sākot ar «mākoņpakalpojumiem») brokera funkcijas 
izveidošana (VRAA – ar ERAF atbalstu)



Projektu vadības un īstenošanas kompetenču attīstība

Valsts pārvaldes darbinieku – projektu vadītāju un īstenotāju apmācības:

§ Digitālās transformācijas projekta vadības un tehnoloģisko risinājumu 
sagādes prasmju attīstība (VARAM,VAS ar ANM 2.3.2.2. finansējumu)

§ IKT vadītāju apmācības programma, t.sk. pakalpojumu pārvaldības 
prasmju attīstība (ITIL) (VARAM,VAS ar ANM 2.3.2.2. finansējumu) 

§ Specializēto kompetenču centru spēju nostiprināšana apmācot 
analītiķus un risinājumu piegādes un infrastruktūras pakalpojumu 
ekspertus (t.sk. DevSecOps) (ANM 2.3.2.2. prasmju finansējums)



IKT pārvaldības tiesiskā regulējuma tvēruma paplašināšana

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā un saistītajos MK noteikumos: 

§ Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā (iesniegti MK)

§ Grozījumi MK noteikumos Nr.764 «Valsts informācijas sistēmu vispārējās 
tehniskās prasības»

§ Grozījumi MK noteikumi Nr.597 «Valsts informācijas sistēmu attīstības 
projektu uzraudzības kārtība»
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Pasākumu kopsavilkums

Digitālās 
transformācijas 

projektu pārvaldības 
nostiprināšana

Valsts informācijas 
sistēmu uzraudzības 

tvēruma paplašināšana 
(organizācijas sistēmas) 

Digitālās 
transformācijas 

kompetenču 
programma Valsts 

pārvaldei 

IKT 
kompetenču 

nepietiekamība

VARAM izstrādās esoša 
perioda (ANM) uzraudzības 

sistēmu un IKT projektu 
vadības atbalsta modeli 

(PMO)

2022. g. I/II ceturksnis 

Grozījumi Valsts 
informācijas sistēmu 

likumā, pakārtotā 
regulējuma izstrāde

2022. g. I- IV ceturksnis

Izveidota un uzsākta 
kompetenču programma 

(Projektu vadītāji, Pakalpojumu vadītāji, 
Koplietošanas kompetenču centri, u.c.)

2022./2023.gads

IKT resursu un 
kompetenču konsolidācija 

(datu glabāšana, skaitļošana, u.c.)

Koplietošanas pakalpojumi

Groz. Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 
likumā 



Paldies !

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde 
(2021. gada 10.novembrī)


