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Rīgā, 29.03.2018. 

Nr. LPA 1.8. – 5 

 Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrija 

  

Priekšlikumi Noteikumu projektam  

“Kārtība, kādā iestādes ievieto  

informāciju internetā” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Noteikumu projektu “Kārtība, kādā 

iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – Projektu), kas izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē 2018.gada 15.martā (VSS-251), un sniedz atzinumu. 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēlmi veicināt valsts pārvaldes informācijas pieejamību sabiedrībai, tomēr 

aicinām izvērtēt Projekta 3.punktā iestrādāto noteikumu Projekta V. sadaļas prasības 

piemērot arī biedrībām un nodibinājumiem, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un 

uzdevumus. Vēršam uzmanību, ka šāda prasība būtu nesamērīgs slogs nevalstiskajām 

organizācijām to ierobežotās finanšu kapacitātes dēļ, kā arī būtu ņemams vērā fakts, ka 

valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu īstenošana var būt īslaicīgs un pārtraukts 

process, turklāt finansējums tiek piešķirts tikai konkrētu aktivitāšu īstenošanai, 

neparedzot papildus izmaksas, tai skaitā informācijas tehnoloģiju pilnveidošana un vai 

uzturēšanai.  

2. Projekta 3.punktā minētais kritērijs “ir nodibināta vai darbojas, lai apmierinātu 

sabiedrības vajadzības, kas nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura” pēc būtības ir 

piemērojams ikvienai nevalstiskajai organizācijai. 

3. Tāpat aicinām precizēt Projekta 41.2. punktu, kā tiks vērtēts, kas ir sabiedrībai būtisks 

un kas ir sabiedrībai nebūtisks nevalstiskās organizācijas pakalpojums. 

Vienlaikus norādām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse regulāri ir vērsusi valsts pārvaldes 

uzmanību uz to, ka Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā” prasības, kas attiecas uz sabiedrības līdzdalību, netiek praksē ievērotas vai ievērotas 

nepilnā apmērā, tomēr līdz šim valsts pārvaldes nav izrādījusi iniciatīvu sakārtot šo procesu. 

Problemātika pamatā saistās ar to, ka netiek nodrošināts noteikumu prasību ievērošanas 

monitorings, kā arī nav paredzēts sods par noteikumu neievērošanu.  

Latvijas Pilsoniskā alianse 2014.gadā veica izpēti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību 

mājaslapās, secinot, ka no 30 pašvaldībām tikai 1 pilnībā ir ievērots Ministru kabineta 

noteikumu prasības. 14 pašvaldību mājaslapu nebija izveidotas sadaļas „Sabiedrības 

līdzdalība”, taču pārējām 15 – mājaslapas sadaļā par sabiedrības līdzdalību (galvenokārt tiek 

lietots sadaļas nosaukums “Sabiedrība”) ir nepilnīga informācija, publicējot tikai daļu no 

noteikumos prasītās. 

2017.gada martā Latvijas Pilsoniskā alianse veica atkārotu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību 

mājaslapu izpēti, kā rezultātā secināja, ka situācija nav būtiski uzlabojusies un lielākoties 

nepieciešamā informācija, kas attiecas uz sabiedrības līdzdalību, tiek publicēta fragmentāri 

dažādās mājaslapu sadaļās, vai netiek publicēta vispār. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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Līdzīgi 2012.gadā Valsts kancelejas administrētā projekta „Atbalsts strukturālo reformu 

ieviešanai valsts pārvaldē’’  ietvaros tika īstenots pētījums „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo 

valsts iestāžu tīmekļa vietņu un valsts informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums”, 

kas atklāja, ka tikai 16 no izvērtētajām 115 valsts iestāžu mājaslapām pilnībā atbilst MK 

noteikumu Nr.171 prasībām. 

Tāpat 2017.gada jūnijā biedrības “Latvijas Lauku forums” rīkotajā 3. Latvijas Lauku kopienu 

parlamentā “Visai Latvijai jādzīvo!” notika darba grupas diskusija par šo tematiku, kur 

būtiskākais grupas secinājums bija tas, ka tiesiskais regulējums sabiedrības līdzdalībai ir gana 

labs un plašs, taču pastāv problēmas tā piemērošanas praksē, galvenokārt tādēļ, ka sabiedrības 

iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā ir atkarīga no personīgas ieinteresētības – gan no valsts 

pārvaldes un pašvaldību puses, gan arī no sabiedrības locekļu puses. Diskusiju rezultātā tika 

izvirzīta rekomendācija nodrošināt Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā” ievērošanu valsts pārvaldes un pašvaldību mājas lapās, paredzot 

sodāmību par neievērošanu, vai vismaz regulāru monitoringu; paredzēt tiesiskajā regulējuma 

deleģējumu nevalstiskajām organizācijām par komunikācijas nodrošināšanu ar nevalstisko 

sektoru, iedzīvotājiem un sabiedrību kopumā. 

Papildus aicinām nodrošināt automātisku paziņojumu iespēju par sabiedrības līdzdalībai 

nodotajiem dokumentiem pēc atslēgas vārdiem un pa visām nozarēm kopā, lai informācija nav 

jāmeklē valsts iestāžu un to padotībā esošo iestāžu mājas lapās, kā arī nepieciešama iespēja 

atlasīt arī nevalstiskā sektora horizontālos jautājumus. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” apliecina gatavību sadarboties arī turpmāk, un aicina 

informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

Ar cieņu,  

 

 

 

Direktore                                  Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 67846467 

kristine@nvo.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 

 


