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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija 

Zināšanai: Latvijas lielo pilsētu asociācijai 
 
Par informatīvo ziņojumu “Par 
valsts pārvaldes iestāžu gatavību 
oficiālās elektroniskās adreses 
ieviešanai” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izziņu par atzinumos sniegtajiem 
iebildumiem par informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts pārvaldes iestāžu 
gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai” un nepiekrīt 
formulējumam par it kā panākto vienošanos ar LPS saskaņošanas procesā.  

Vēlamies atgādināt, ka Ministru kabinets jau ir informēts “par iespējām 
izmantot ERAF līdzekļus”, kad 2016. gada 21. jūnijā Ministru kabineta sēdē 
tika pieņemts lēmums VARAM sākt darbu pie nepieciešamajam izmaiņām 
likumdošanā, lai paātrinātu finansējuma piešķiršanu no ERAF līdzekļiem 
pašvaldību programmatūras salāgošanai ar valsts informācijas sistēmām un lai 
pašvaldību programmatūras projekta sagatavošanu būtu iespējams uzsākt jau 
2016. gadā. VARAM šo darbu tā arī nav uzsācis. Tāpēc ierosinām šī projekta 
protokollēmumu papildināt ar jaunu 9. punktu šādā redakcijā: 

“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā no 
šī informatīvā ziņojuma apstiprināšanas iesniegt Ministru kabinetā 
nepieciešanos grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra 
noteikumos nr. 653 “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”, lai piešķirtu finansējumu no ERAF līdzekļiem pašvaldību 
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programmatūras salāgošanai ar valsts informācijas sistēmām un lai 
nodrošinātu pašvaldību un to iestāžu gatavību e-adreses izmantošanai.” 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


