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Rīgā 
11.08.2020. Nr. LPA 1.7.-91 

Uz 06.08.2020. Nr.1-32/7074 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

 

Par sabiedrības līdzdalības 

atainošanu tīmekļa vietnēs 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) 2020. gada 6. augusta vēstuli Nr. 1-32/7074 un konstatēja, ka 

kopš VARAM 2020. gada 3. jūlija vēstules Nr. 1-132/6054 ir mainījies ministrijas viedoklis, 

proti, kā var noprast, tad netiks izstrādātas vadlīnijas pašvaldībām par tīmekļa vietnēs 

atspoguļojamo informāciju. Ja 2020. gada 3. jūlija vēstulē VARAM izteica viedokli, ka ir 

nepieciešamas vienotas vadlīnijas pašvaldībām ar principiem par to, kādai informācijai jābūt 

atainotai pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" un "Nevalstiskās 

organizācijas", tad jau no 2020. gada 6. augusta vēstules Nr. 1-32/7074  var secināt, ka šādas 

vadlīnijas tomēr netiks izstrādātas, kas nozīmē konstatētās problemātikas nerisināšanu.  

 

Latvijas Pilsoniskā alianse laika periodā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 18. maijam 

veica pašvaldību tīmekļa vietņu izpēti, kuras laikā tika izskatītas Latvijas pašvaldību 

(republikas nozīmes pilsētu un novadu) tīmekļa vietnes, uzmanību pievēršot informācijas, kuras 

norādīšanas obligātumu nosaka Ministru Kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 

611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"1 un Ministru Kabineta 2009. gada 

25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā". 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses izpētes gaitā secināja, ka pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa 

"Sabiedrības līdzdalība" nav 49,58 % pašvaldībām. Lielākoties pašvaldību tīmekļa vietnēs 

informācija, kura būtu jānorāda sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā to nosaka Ministru kabineta 

noteikumi, ir fragmentēti publicēta dažādās mājaslapas sadaļās, kā arī informācija nav intuitīvi 

atrodama, nav vienoti principi informācijas izklāstā, trūkst vienkāršas un saprotamas 

informācijas par līdzdalības iespējām pašvaldībā, lai biedrība vai nodibinājums pašvaldībā 

spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties tās darbā, nav vadlīnijas, kā to izdarīt. Tas liecina, 

ka nepieciešamas vienotas vadlīnijas, kādai informācijai ir jābūt publicētai pašvaldību tīmekļa 

vietnēs sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās organizācijas”, kā arī šo sadaļu 

izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā skata logā vai pakārtoti zem citām sadaļām). 

 

Vēršam uzmanību, ka 2014. gadā apstiprinātajā Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts 

iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcijā tika norādīta tāda pati problēma jeb "Pētījumā tika 

konstatēts, ka ir vairākas prasības, kas būtu jāievēro, bet kuras institūciju mājaslapās nav 

atrodamas – piemēram, sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" (66 gadījumos nebija iespējams definēt 

atbilstību). (..) Kopumā no 115 mājaslapām tikai 14 % jeb 16 iestādes ievēro visas MK 

noteikumos Nr.171 iekļautās prasības. Pārējās iestādes MK noteikumu Nr.171 prasības ievēro 

daļēji, taču nav tādas iestādes, kas minēto noteikumu prasības neievērotu vispār." 

                                                 
1 Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā" spēkā līdz 2020. gada 17. jūlijam, https://likumi.lv/ta/id/301865 

mailto:alianse@nvo.lv


 

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, +371 24245580, alianse@nvo.lv, www.nvo.lv 
Reģ. Nr. 40008087708, Banka:  Swedbank A/S, Swift HABALV22 

IBAN   LV24HABA0551009349318 
 

 

 

2020.gada 16.jūlija atbildes vēstulē Nr. 7.8.5./2020-DOC-1638-1339 Valsts kanceleja norāda, 

ka "Attiecībā uz vienotas prakses īstenošanu informācijas par sabiedrības līdzdalības iespējām 

publicēšanā tīmekļvietnēs, informējam, ka Valsts kanceleja īsteno projektu "Valsts un 

pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" (turpmāk tekstā – Projekts). Uz 

Tīmekļvietņu vienotās platformas (turpmāk tekstā – Platforma) bāzes tiks radītas tīmekļvietnes 

pēc vienotiem satura arhitektūras principiem ar mūsdienīgu un ērti lietojamu saskarni atbilstoši 

starptautiskajām piekļūstamības prasībām", taču vēršam uzmanību, ka arī Tīmekļvietņu 

vienotās platformas projekta ietvaros izveidotās tīmekļa vietnes neatbilst Ministru kabineta 

2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"2, 

jo sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" nav starp izvēlēm pirmajā skatā, kā tam būtu jābūt ņemot 

vērā Ministru kabinetā norādītajam izvēļņu uzskaitījumu, tā ir iekļauta zem "Jaunumi" vai citām 

sadaļām. Turklāt, kas nav mazsvarīgi, Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvaros 

izveidotās tīmekļa vietnēs nav iespēja pārslēgt tīmekļa vietni "vieglajā valodā", kā tas ir 

paredzēts iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos. 

 

Uzskatām, ka unificējot informācijas atainojumu pašvaldību tīmekļa vietnēs, ikvienam 

pašvaldības iedzīvotājam, pirmkārt, būtu lielāka iespēja vienkāršāk atrast nepieciešamo 

informāciju, un, otrkārt, līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Nav noslēpums, ka bieži 

tieši informācijas iztrūkums par sākotnējiem dokumentu projektiem rada neizpratni lielā daļā 

sabiedrības pēc to publicēšanas. Līdz ar ko ir būtiski nepieciešamas vadlīnijas pašvaldībām ar 

vienotiem principiem, kādai informācijai ir jābūt publicētai sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un 

“Nevalstiskās organizācijas”, kā arī šo sadaļu izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā 

skata logā vai pakārtoti zem citām sadaļām), vai arī meklēt citus risinājumus, kā veicināt 

informācijas pieejamību un atrodamību pašvaldību tīmekļu vietnēs. Būtiski, ka arī informācijas 

apjomam pašvaldību tīmekļu vietnēm būt jābūt izvietotam pēc vienotiem principiem 

(standartizēti). Tāpat aicinām novērst nepilnību jaunizveidotajā Tīmekļvietņu vienotās 

platformas projektā.  
 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 
 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

                                                 
2 Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā", https://likumi.lv/ta/id/316109/redakcijas-datums/2020/07/18 

mailto:alianse@nvo.lv
mailto:Artis@nvo.lv

