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Jauna pakalpojuma 
izstrādāšana
Arvien vairāk pakalpojumu jomā strādājošu organizāciju iz-
vēlas izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši 
ISO 9001:2000 prasībām. ISO 9001 standarta sākotnējā re-
dakcija bija gandrīz viennozīmīgi orientēta uz uzņēmumiem, 
kuri bija materiālu produktu ražotāji. Ne velti pirms jaunākās, 
spēkā esošās ISO 9000 sērijas standartu redakcijas izstrādā-
šanas eksistēja standarts ISO 9004-2 “Ieteikumi pakalpojumu 
jomā”. Šajā standartā bija sniegti ieteikumi, kā piemērot ISO 
9001 prasības pakalpojumu jomā. 

Izstrādājot ISO 9001:2000 redakciju, tika izvirzīts uzdevums 
izveidot šo standartu universālu – piemērojamu kā materiālu 
produktu ražojošām organizācijām, tā arī pakalpojumu jomā 
strādājošām. Neraugoties uz šādiem nosacījumiem, vairākas 
standartā ietvertās prasības pakalpojumu sniedzējiem to-
mēr ir sarežģiti saprast un īstenot. 

Salīdzinājumā ar materiāla produkta projektēšanu vai izstrā-
dāšanu, jauna pakalpojuma izstrādāšana ir samērā speci-
fiska. Diemžēl izstrādātā standarta ISO 9001:2000 redakcijā 
sadaļas 7.3. “Projektēšana un izstrāde” saturs tika bez reālām 
izmaiņām pārņemts no ISO 9001:1994. Faktiski sadaļa 7.3. ir 
vairāk piemērota materiāla produkta, nevis pakalpojuma iz-
strādei.

Izstrādājot jaunu pakalpojumu, ļoti būtiski ir noteikt tam 
prasības, lietojot saprotamus raksturotājus, kurus uztver un 
novērtē klients.

Pakalpojums var būt saistīts ar materiālu produktu (piemē-
ram, apģērba ķīmiskā tīrīšana) vai ar to nesaistīts (piemēram, 
juridiskie pakalpojumi).

Bieži pakalpojuma rezultāts atkarīgs no klienta līdzdalības 
tajā. Piemēram, medicīnas pakalpojuma sniegšanā var būt 
iesaistīts augstas kvalifikācijas personāls, izmantotas efek-
tīvas ārstniecības metodes, bet viens no veiksmīga procesa 
īstenošanas nosacījumiem ir pacienta spēja ievērot diētu un 
lietot medikamentus atbilstoši ārsta norādījumiem.

Ja materiāla produkta tapšanas process lielā daļā gadījumu 
klientam ir mazsvarīgs, tad pakalpojumu jomā bieži vien no-
teicošais ir ne tikai rezultāts – saņemtais pakalpojums, bet 
arī tas, kādā veidā tiek nokļūts līdz šim rezultātam, proti pats 
pakalpojuma process. Piemēram, veicot skaidras naudas no-
rēķinus maksājuma vietā, galu galā klients “atbrīvosies no sa-
vas naudas”, bet viņam būtiski ir tas, vai būs jāstāv garā rindā, 
vai būs pietiekami laipna kasieres izturēšanās.

Viens no kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipiem ir pro-
cesu vadība. Lai procesu vadītu, ir jābūt skaidri noteiktiem 
procesa un sasniedzamā rezultāta raksturotājiem. Pakalpo-
jumu sniegšanas procesam daudzos gadījumos ir noteikti 
arī tādi kvalitāti ietekmējoši raksturotāji, kurus ne vienmēr 
uztver klienti.

Gan pakalpojuma (rezultāta), gan pakalpojuma procesa rak-
sturotājus organizācijai jānovērtē, salīdzinot tos ar noteiktām 
šo raksturotāju vērtībām un kritiskām robežām.

Pakalpojuma un pakalpojuma procesa raksturojums var būt 
kvantitatīvs (izmērāms) vai kvalitatīvs (salīdzināms) atkarībā 
no novērtējuma veida un tā, vai vērtējumu veicis pakalpojuma 
sniedzējs vai klients. Vairākus kvalitatīvus, klienta izdarītus no-
vērtējumus pakalpojuma sniedzējs var novērtēt kvantitatīvi.



Dažkārt pakalpojumu jomā strādājošiem uzņēmumiem grū-
tības sagādā tieši pakalpojumu kvalitātes raksturotāju izvēle 
un novērtēšana. 

Daudzos gadījumos kā pakalpojuma un pakalpojuma proce-
sa raksturotāji varētu tikt izmantoti: 

- pakalpojuma sniedzēja personāla iespējas, spējas un 
skaits;

- pakalpojuma sniegšanā izmantojamo materiālu un iekārtu 
skaits un pieejamība;

- gaidīšanas, procesa izpildes un garantijas laiks;

- higiēna, drošība un uzticamība;

- personāla atbildība, pieejamība, pieklājība, kompetence, 
neatkarība un precizitāte;

- pakalpojuma saņemšanas ērtums, estētiskums, pilnīgums 
un ticamība;

- informācija par pakalpojumu;

- saziņas iespējamība un efektivitāte u.c.

Īpaša nozīme ir saziņai ar klientu. Tā sevī ietver ieklausīšanos 
klientos un viņu informēšanu. Efektīvai saziņai ar klientu va-
jadzētu aptvert tādas tēmas kā:

- pakalpojuma, tā darbības jomas, pieejamības un izpildes 
termiņu raksturojumu;

- pakalpojuma izmaksu noteikšanas principus;

- pakalpojuma, tā sniegšanas un izmaksu savstarpējās saistī-
bas izskaidrošanu;

- iespējamo problēmu un to risināšanas veidu izskaidroša-
nu;

- pārliecības iegūšanu par to, vai klienti apzinās savu ietekmi 
uz pakalpojuma kvalitāti;

- atbilstošu un viegli pieejamu saziņas tehnisko nodrošinā-
jumu;

- mijiedarbības noteikšanu starp piedāvāto pakalpojumu, 
klienta vēlmēm un vajadzībām.

Pakalpojuma sniegšanas procesa vadība ir nozīmīgākais 
faktors nepieciešamā kvalitātes līmeņa sasniegšanā un uz-
turēšanā. Pakalpojumu jomā nav iespējams paļauties tikai 
uz pakalpojuma rezultāta atbilstības novērtēšanu, lai gan arī 
tad nepieciešamības gadījumā ir iespējamas korekcijas. Bieži 
pakalpojuma sniegšanas procesā ir iesaistīts klients, kurš ne-
kavējoties uztver jebkuru neatbilstību.

Iespējama gan augsti mehanizēta, gan ļoti personificēta pa-
kalpojuma sniegšana. Jo mehanizētāks ir process, jo tas ir 
vieglāk definējams. Tādā gadījumā ir lielākas iespējas piemē-
rot strukturizētus un noteiktus kvalitātes vadības sistēmas 
principus.

Izstrādājot jaunu pakalpojumu, tā sākotnējos nosacījumus 
ieteicams ietvert pakalpojuma aprakstā. Šādā aprakstā vē-
lams iekļaut:

- tirgus izpētes rezultātus un analīzi;

- noteiktas klientu vēlmes un vajadzības;

- uz pakalpojumu attiecināmo, normatīvajos dokumentos 
ietverto prasību kopumu;

- atbilstošos pakalpojuma sniedzēja pienākumus un iespē-
jas.

Izstrādājot pakalpojuma aprakstu, jāapzinās atbildība par 
tā atbilstību drošības nosacījumiem, piemērotiem pasāku-
miem personāla, klientu un apkārtējās vides riska faktoru 
minimizēšanai.

Jauna pakalpojuma projekta izstrādāšana ietver pakalpoju-
ma apraksta pārveidi par pakalpojuma specifikāciju un pa-
kalpojuma procesa specifikāciju.

Projekta izstrādāšanā jāievēro, ka pakalpojuma un pakalpo-
juma procesa specifikācijas ir savstarpēji saistītas. Izstrādājot 
minētās specifikācijas, ļoti nozīmīgi ir:

- ievērot un plānot iespējamās variācijas pakalpojumam iz-
virzītajās prasībās;

- analizēt sistemātiski vai reti iespējamo neatbilstību ietekmi 
uz pakalpojumu;

- paredzēt alternatīvas pakalpojuma sniegšanas shēmas.

Pakalpojuma specifikācijā jābūt:

- nepārprotami uzrādītiem pakalpojuma raksturotājiem, ku-
rus novērtē klients;

- katra raksturotāja izmaiņu kritiskām robežām.

Pakalpojuma procesa specifikācija raksturo pakalpojuma 
sniegšanas paņēmienus, metodes, kvalitātes novērtējuma 
un vadības procedūras. Specifikācijā būtu jāiekļauj:

- nepārprotamu procesa raksturotāju aprakstu (noteikti ie-
kļaujami arī tie pakalpojuma kvalitātei nozīmīgie raksturo-
tāji, kurus neuztver klients);

- katra raksturotāja izmaiņu kritiskās robežas;

- prasības pakalpojuma sniegšanā izmantojamiem resur-
siem (veids, daudzums, u.t.t.);

- apakšuzņēmēju pienākumus (ja tādi piedalās pakalpoju-
ma sniegšanas procesā);

- nozīmīgāko darbību noteikšana katrā procesā;

- raksturotāju novērtēšanas metodes;

- raksturotāju vadības līdzekļus un paņēmienus.

KVALITĀTE  MAIJS/JŪNIJS 2008

5

KV
AL

IT
ĀT

ES
 V

AD
ĪB

A

Izstrādājot jaunu 
pakalpojumu, ļoti 
būtiski ir noteikt 
tam prasības, 
lietojot saprotamus 
raksturotājus, kurus 
uztver un novērtē 
klients.
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Pakalpojuma procesa izstrādāšanu mērķtiecīgi sadalīt pos-
mos, piemēram:

- informācijas sniegšana klientam;

- pasūtījuma pieņemšana;

- rīcības pakalpojuma sagatavošanai un sniegšanai;

- iespējamā norēķinu kārtība un veidi.

Ieteicams katra procesa izstrādes posma noslēgumā veikt 
jaunā pakalpojuma apraksta atbilstības novērtējumu.

Pirms uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu, jāpārliecinās par 
tā atbilstību klientu vēlmēm un vajadzībām. Pakalpojumam 
un tā sniegšanas procesam nepieciešams novērtēt atbilstī-
bu sākotnējam pakalpojuma aprakstam un piemērotību 
konkrētiem pakalpojuma sniegšanas apstākļiem. Pirms pa-
kalpojuma sniegšanas klientiem pakalpojuma sniedzējam 
jāpārliecinās par:

- pakalpojuma atbilstību klienta prasībām;

- pakalpojuma sniegšanas procesa pilnīgumu;

- pakalpojuma mērķu sasniegšanai nepieciešamo līdzekļu 
pieejamību;

- normatīvos dokumentos ietverto prasību ievērošanu;

- uz pakalpojumu attiecinātas informācijas pieejamību 
klientiem.

Atbilstības novērtēšanas rezultātus nepieciešams dokumen-
tēt.

Lai iegūtu pārliecību par klientu prasību apmierināšanu, pe-
riodiski ieteicams veikt atkārtotu atbilstības novērtēšanu. 
Veicot šādu novērtējumu, jāizvērtē procedūru atbilstība, jā-
ņem vērā iegūtā pieredze, personāla izmaiņas u.c.

Izmaiņu nepieciešamības gadījumos pakalpojuma vai pakal-
pojuma procesa specifikācijā, jānodrošina, ka:

- izmaiņu nepieciešamība ir identificēta, analizēta un apstip-
rināta;

- izmaiņas specifikācijā ir izplānotas, dokumentētas un ap-
stiprinātas;

- visas pakalpojuma sniegšanā iesaistītās puses ir informē-
tas;

- visas iespējamās izmaiņu sekas ir novērtētas;

- klienti ir informēti par izmaiņu ietekmi uz pakalpojumu.

Lai iegūtu pārliecību 
par klientu prasību 
apmierināšanu, 
periodiski ieteicams 
veikt atkārtotu 
atbilstības 
novērtēšanu. 


