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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektu “Par Ministru kabineta (MK) 2016. gada 
13. decembra sēdes protokollēmuma (prot. nr. 68, 68. §) “Informatīvais 
ziņojums “Par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 
attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību” 3. punktā dotā 
uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu”” un sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projektu un nesaskaņo tos, jo ir šādi 
iebildumi. 

Vairāk nekā gadu divas ministrijas – VARAM un Tieslietu ministrija – 
ir gatavojušas argumentus, kā neizpildīt Ministru kabineta doto uzdevumu un 
nemainīt esošo normatīvismu.  

Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir 
lieliski uzskaitīti šķēršļi, kas traucē pilnveidot e-pakalpojumu “Iesniegums 
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iestādei” pēc būtības, ko var formulēt ļoti īsi: mainīt likumdošanā noteiktās 
prasības, lai tās atbilstu modernas 21. gadsimta e-pārvaldes prasībām. 

Visa sabiedrība kā labāko e-pārvaldes modeli min Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (CSDD) ieviestos e-pakalpojumus, jo tie ir draudzīgi 
lietotājam un izveidoti ar mērķi atvieglot klientiem saziņu un darījumu 
kārtošanu elektroniskā vidē. Neatkarīgi no tehnikas vērtības ir iespējams veikt 
elektroniskos darījumus, kas lietotājam nesagādā papildu apgrūtinājumus. 
Tieši pretēji ir izveidots jeb, precīzāk, nav izveidots e-pakalpojums 
“Iesniegums iestādei”, kas tehniski ir īstenots lieliski, bet pēc juridiskā ietvara 
ir ierobežots un nepilnvērtīgs. Jo tiek balstīts uz likumdošanas normām, kas 
atbilst valsts un iedzīvotāju attiecībām papīra dokumentu apritē. Papīra 
dokumentu aprite un nosacījumi nevar tikt pārcelti 1:1 uz elektronisko vidi, jo 
tādā veidā tiek ierobežota e-vides izmantošanas potenciāls un priekšrocības.  

VARAM piedāvājums – mainīt e-pakalpojuma nosaukumu – ir 
atkāpšanās gan no ERAF projekta mērķa (kurā tika finansēta e-pakalpojuma 
izveidošana), gan no MK dotā uzdevuma. Atruna, ka LPS nosauktās 
problēmas atrisinās oficiālās elektroniskās adreses ieviešana, ir maldīga. 
Viens no galvenajiem argumentiem pret šo nostāju: oficiālā elektroniskā 
adreses izmantošana ir brīvprātīga.  

LPS piekrīt MK sēdes protokola projekta redakcijai, ar kuru 
iesniedzamo dokumentu projektu termiņš tiek pagarināts līdz 2017. gada 
31. decembrim, bet nevis MK uzdevums atzīts par aktualitāti zaudējušu. 
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