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efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas 
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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par MK noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas precizēto MK noteikumu 
projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 
2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 
noteikumi”, jo ir šādi iebildumi un ierosinājumi: 

1. Papildināt noteikumu 5. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
“Pasākuma mērķis ir nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos 
pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurspīdīgumu un 
sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt 
valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 
pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos 
atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu 
nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākumā izveidojamo vai 
attīstāmo sistēmu automatizētas mijiedarbības izveidi ar 
pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus 
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publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus 
publiskā sektora, t.sk., lai nodrošinātu tās izmantošanu 
uzņēmējdarbības, analīzes u.c. mērķiem”.  

2. Papildināt noteikumu 7. punktu ar jauniem apakšpunktiem šādā 
redakcijā: 

a. atbalstīto procesu skaits, kam nodrošināta automatizēta 
mijiedarbība ar procesiem pašvaldībās, norādot 
automatizācijas rezultātā papildus nododamo datu lauku 
skaitu un to uzskaitījumu; 

b. datu lauku skaits un to uzskaitījums, kas pasākuma 
īstenošanas rezultātā tiek nodots no sistēmas sistēmai, 
nepieprasot datu subjektam datus, dokumentus iesniegt 
atkārtoti citā valsts vai pašvaldību informācijas sistēmā; 

c. valsts pārvaldē strādājošo skaita samazinājums pasākuma 
rezultātā automatizēto procedūru, datu atkārtotas iesniegšanas 
nepieprasīšanas dēļ; 

d. valsts iestāžu uzturēšanas izdevumu samazinājums pasākuma 
rezultātā automatizēto procedūru dēļ; 

e. procesu skaits un to uzskaitījums, kuri ir pilnībā pārveidoti 
gan juridiski, gan tehnoloģiski, lai tie atbilstu e-pakalpojuma 
būtībai, ne tikai ietaupot publiskā sektora līdzekļus, bet arī 
nodrošinot ietaupījumu fiziskajām un juridiskajām personām. 

3. Noteikumu 33. punkta pēdējo teikumu aizstāt ar palīgteikumu šādā 
redakcijā: “, nepieciešamības gadījumā veicot ieguldījumus 
pašvaldību informācijas sistēmās, ja tās atrodas pašvaldību 
īpašumā”. 

4. Papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
“Obligāts priekšnosacījums pasākumā atbalstāmajām darbībām ir 
pēc būtības pārskatīti procesi, lai tie atbilstu informāciju sistēmu 
labākajām iespējām, nepieļaujot iespējamību tikai elektronizēt 
eksistējošos procesus, atbilstoši grozot normatīvos aktus”. 
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