
 Rezultatīvo rādītāju jeb indikatoru dimensijas 

Indikatoru 
dimensija 

Apakšgrupa Rezultātu piemēri, kuru progresa mērīšanai izmantoti 
konkrētie indikatori 

 

 

 

Daudzums 

Atbilstība sabiedrības    
vajadzībām (skaitliski 
vai procentos 

2013. gadā nodrošināt pieeju e-bibliotēkai 1000 skolām. 

2013. gadā palielināt vietējo iedzīvotāju pieejamību 
atkritumu pārstrādes pakalpojumiem par 15 % . 

Atbilstība noteiktiem 
standartiem vai 
izpildījuma līmenim 

2015. gadā 20% novadu centros būs publiski pieejami 
atkritumu pārstrādes konteineri.  

 

 

Kvalitāte 

Pakalpojumu 
sniegšanas ātrums 
(skaitliski vai 
procentos) 

Vidējais gaidīšanas laiks, lai saņemtu jaunu pasi 2014. 
gadā, būs 2 dienas. 

Administratīvais slogs jaunu uzņēmumu reģistrēšanai 
samazināsies par 50%. 

Informācijas apmaiņa 
starp pakalpojumu 
nodrošinātājiem 

Ministrijas sniedz atzinumu par likumprojektu 10 dienu laikā. 

Informācijas apmaiņa 
starp pakalpojumu 
nodrošinātāju un klientu 

2012. gadā 80% no pakļautības iestādēm publicēs sniegto 
pakalpojumu sarakstu un darba laiku savā mājas lapā. 

Klientu apmierinātība 60 % klientu ir pilnībā apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti. 

Pakalpojuma 
pieejamība 

Vidējais laiks, kurā ātrā palīdzība sasniegs izsaukuma vietu, 
būs 10 minūtes.  

Pakalpojuma 
uzticamība 

2012. gada laikā uzņēmumu skaits, kuri labrātīgi lietos 
pieteiksies deklarēt nodokļu parādus, līdz ar to saņemot 
pagarinātu nodokļu nomaksāšanas laiku, pieaugs par 25%. 

 

Resursu 
izlietojums 

Efektivitāte Nākamajā gadā administratīvās izmaksas uz vienu publiskā 
transporta pasažieri samazināsies par 10%.  

 
Kapacitāte  
(cilvēkresursu, finanšu, 
laika) 

2013. gadā neizskatīto lietu skaits Augstākajā tiesā 
samazināsies par 17%.  

Vidējais laiks lietu izskatīšanai ir 1 mēnesis. 

 

 
Politikas un darbības rezultātu savstarpējā saistība 
 

Politikas mērķis: Samazināt nelegālo narkotiku lietošanas akceptējamību sabiedrībā  

  2009.gads 
(atsauces 
līmenis) 

2013.gads 2017.gads 

Politikas rezultāts 
A1: stabilizēt 
nelegālās narkotikas 

Indikators: narkotikas pamēģinājušo 
darbspējas vecuma (15-64 gadus 
vecu) iedzīvotāju īpatsvara (no 

3,8% 2% 2% 



pamēģinājušo 
personu skaita 
pieaugumu  

attiecīgā vecuma iedzīvotāju skaita) 
pieaugums, % 

Indikators: narkotikas pamēģinājušo 
skolēnu (15-16 gadus vecu) 
īpatsvara (no aptaujāto skolēnu 
skaita) pieaugums, % 

          5%         3%        3% 

Politikas rezultāts 
A2: Samazināta 
nelegālo narkotiku 
lietošanas izplatība 
pēdējā gada laikā 

Indikators:  narkotiku lietošanas 
izplatība darbspējas vecuma  
iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā 
(% no attiecīgā vecuma iedzīvotāju 
skaita), % 

6,1 % 6,1% 4,6% 

Indikators: narkotiku lietošanas 
izplatība skolēnu (15-16 gadus vecu) 
vidū pēdējā gada laikā, % 

14,4% 14,4% 12,5% 

Darbības rezultāts 

A1: izstrādāti 
ieteikumi 
pašvaldībām 
narkomānijas 
profilaksei 

Indikators: izstrādāti ieteikumi - X - 

Indikators: ieteikumus ieviesušo 
pašvaldību skaits 

- 10 20 

Darbības rezultāts 
A2:  īstenota 
audzēkņu 
izglītošana...sociālās 
korekcijas izglītības 
iestādēs, 
internātskolās  

Indikators:  izglītoto audzēkņu skaits 
 

43 
 

45 
 

47 

Indikators:  izglītojošo pasākumu 
skaits 

 
2 

 
3 

 
3 

Darbības rezultāts 
A3: nodrošināti 
pedagogu 
profesionālās 
pilnveides kursi par 
narkotiku atkarības 
profilakses 
jautājumiem 

Indikators: profesionālās pilnveides 
kursus apguvušo pedagogu skaits 

60 2500 1500 

Indikators: pedagogu zināšanu 
par...profilakses jautājumiem 
pozitīva pašnovērtējuma  īpatsvara 
izmaiņas (pret iepriekšējo periodu) 

 
+5% 

 
+10% 

 
+15% 

Darbības rezultāts 
A4:  Izstrādāts valsts 
un privātā sektora 
sadarbības rīcības 
plāns narkotiku 
lietošanas profilaksei 
izklaides vietās 

Indikators: pasākumu kompleksa 
īstenošanā iesaistīto izklaides vietu 
skaits 

- 5  20  

Indikators: izklaides vietu 
apmeklētāju vērtējums par 
narkotiku lietošanas izplatību 
izklaides vietās (vērtējuma 
„lietošana ļoti izplatīta” īpatsvars % 
/ vērtējuma „lietošanas diezgan 
izplatīta” īpatsvars %) 

27% / 
54% 

22% / 49% 17% / 44% 

 

Avots: Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–

2017.gadam. (Apstiprinātas ar 2011.gada 14.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.98 „Par Narkotisko un psihotropo vielu un 

to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam”). 

 


