Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu
centra koncepta izstrāde
2021. gadā valsts pārvaldē ir uzsākta grāmatvedības un personāla funkciju centralizācijas un standartizācijas
iniciatīva ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt digitalizētu, standartizētu un efektīvāk pārvaldāmu sistēmu. Šo funkciju
centralizēšana ir veicama pakāpeniski, izstrādājot standartizētus procesus, radot infrastruktūru un informācijas
sistēmas risinājumus, izstrādājot vienoto pakalpojumu centra (VPC) konceptu un izveidojot pašu centru. Pilnveidotā
atbalsta funkciju nodrošināšana būs stimuls arī pārējo publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Lēmumu par iestāžu tvērumu, centralizācijas modeli un tā ieviešanu plānots pieņemt, balstoties uz analīzes rezultātiem
Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra
attīstība Latvijā" ietvaros, kura realizācija uzsākta 2021. gada nogalē.
Patlaban atbalsta funkciju centralizācijas stratēģiskā vīzija attiecas uz aptuveni 160 valsts tiešās pārvaldes iestādēm.

Pirms lēmuma pieņemšanas par VPC izveidi paredzēts izstrādāt:

VPC darbības modeli
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Projekta “Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra
attīstība Latvijā” uzdevumi
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Izstrādāt standartizētus
grāmatvedības un
personālvadības procesus

Sagatavot priekšlikumus
VPC izveidei (t. sk. izmaksu
un ieguvumu analīzi)

Apzināt risinājumus
centralizētas informācijas
tehnoloģiju sistēmas izstrādei

Projekta īstenotāji
Valsts kanceleja, Finanšu ministrija un Valsts kase sadarbībā ar Eiropas Komisiju Strukturālo reformu atbalsta programmas
(SRSS) ietvaros, piesaistot starptautisku konsultāciju uzņēmumu SIA PricewaterhouseCoopers (PwC).

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot
Strukturālo reformu atbalsta programmu, un to īsteno
sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Šeit paustie uzskati nekādā
veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo viedokli.

Projekta norises plāns

PwC veic datu
apkopošanu, izvērtēšanu
un analīzi, izstrādā
procesus, priekšlikumus
un risinājumus

Valsts kanceleja un Valsts kase
sagatavo “Informatīvo ziņojumu
par grāmatvedības un personāla
lietvedības funkciju centralizāciju
valsts pārvaldē”
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Uzsāk projektu
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Valsts pārvaldes iestādes
iesaistās izpētes un
koncepta izstrādes procesā
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Lēmums tiks pieņemts pēc projekta analīzes rezultātiem

!

Projekta mērķu sasniegšanai valsts pārvaldes amatpersonas aicinātas iesaistīties izpētes aktivitātēs
(auditā, intervijās, koprades darbnīcās). Atsaucīga un iesaistoša dalība ir īpaši svarīga, lai izvērtētu katras iestādes
specifiskos procesus un izstrādātu efektīvāko vienoto pakalpojumu centra konceptu.
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