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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

zināšanai: 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai 

Valsts kancelejai 
Par projekta “Vienotais tiesību 
aktu projektu izstrādes un 
saskaņošanas portāls” detalizētā 
apraksta iesniegšanu 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Valsts 
kancelejas sagatavoto ERAF projektu “Vienotais tiesību aktu projektu 
izstrādes un saskaņošanas portāls” (turpmāk – projekts), jo ir šādi iebildumi: 

- Projektā nav iecerēts izveidot saskarnes mehānismu ar citām 
dokumentu vadības sistēmām, kas ļautu efektīvāk izmantot katras 
iestādes jau izveidotos iekšējos risinājumus. Piedāvātais portāla 
risinājums nozīmē dokumentu radīšanu un dzīves ciklu tieši portālā, 
nevis ārpus tā. Savukārt iestāžu dokumentu vadības sistēmas paredz 
dokumentu veidošanu šo sistēmu iekšienē. Lai veiksmīgāk risinātu 
sadarbspēju starp dažādām iestāžu dokumentu vadības sistēmām un 
nodrošinātu dokumentu aprites drošu, aizsargātu vidi, valstī ir radīta 
Dokumentu integrācijas vide, kurai jau šobrīd pievienojušās vairākas 
valsts un pašvaldību iestādes, un šī vide būs obligāta tiem, kuri 
izmantos e-adresi. Piedāvātais projekts neparedz savienojumu ar 
dokumentu integrācijas vidi un neparedz dokumentu apmaiņu starp 
iestādēm, izmantojot šo vidi. Lai arī projektā paredzēts izveidot 
individuālus portāla kontus katram valsts pārvaldes darbiniekam, kurš 
piedalās normatīvo dokumentu izstrādē, tomēr nav paredzēts 
mehānisms, kā portālā katra atsevišķā iestāde var veidot savas 
dokumentu plūsmas un dokumentu pavadošo informāciju (rezolūcijas, 
termiņus utt.). Nav paredzēts izmantot jau valstī izstrādāto un 
izmantoto valsts informācijas sistēmu lietotāju autorizācijas 
mehānismu, bet tā vietā tiek plānots nodarboties ar lietotāju 
administrēšanu pašā portālā. Šajā gadījumā nav padomāts ne par 
lietotāju apmācībām, ne par lietotāju atbalstu darbam ar portālu. 



 

 

2 

- Portāla darbība ir vērsta uz samērā lielu dokumentu apjomu, kas tiek 
apstrādāts ministriju un Ministru kabineta dokumentu apritē, taču nav 
paredzēta vienotas dokumentu aprites vide ar nākamo galveno 
dokumentu sagatavotāju un pieņēmēju – LR Saeimu. Ir tikai sasaistes 
izveidošana, lai eksportētu MK jau akceptētos dokumentus, bet 
Saeimas lietotājiem nebūs pieejama visa dokumentu pieņemšanas 
vēsture. 

- Portāla izstrādātāji nav ņēmuši vērā, ka valstī bez Ministru kabineta un 
Saeimas pieņemtiem dokumentiem arī pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem vietējās teritorijās ir likuma spēks. Portālā nav paredzēta 
ne pašvaldību saistošo noteikumu ievietošana, ne, kas pašvaldības 
interesētu visvairāk, arī pašvaldību saistošo noteikumu publicēšana un 
atzinumu saņemšana no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, kas juridiski pārrauga šo noteikumu atbilstību normatīvo 
dokumentu prasībām. 
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