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Tieslietu ministrijai 

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra 
noteikumos nr. 50 “Vietvārdu informācijas 
noteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 50 “Vietvārdu informācijas 
noteikumi”” (VSS-473) (turpmāk – noteikumu projekts) un tā sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), jo ir šādi iebildumi. 

1. LPS neatbalsta noteikumu projekta 2., 3., 4., 5. un 8. punktu, jo tiek 
palielināts ne tikai pašvaldību, bet arī privātpersonu administratīvais slogs. 
Šobrīd spēkā esošais regulējums noteica atsevišķus gadījumus, kad vietējai 
pašvaldībai jālūdz Valsts valodas centra atzinums, lai piešķirtu, mainītu vai 
precizētu vietvārda rakstības formu, bet ar noteikumu projektu tas būs jādara 
visos gadījumos. Šādi grozījumi arī pagarinās adrešu piešķiršanas un maiņas 
procesu, jo Valsts valodas centrs savu atzinumu varēs sniegt 20 darba dienu 
laikā, savukārt vietējai pašvaldībai iesniegums par adreses piešķiršanu vai 
maiņu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu ir 
jāpieņem viena mēneša laikā. Ja vietējai pašvaldībai par katru vietvārda 
maiņu jāpieprasa atzinums, tad vietējā pašvaldība nevar izpildīt 
Administratīvā procesa likumā noteikto termiņu – izsniegt administratīvo aktu 
viena mēneša laikā no tā saņemšanas. Savukārt termiņa pagarināšana katrā 
šādā gadījumā ir papildu administratīvais slogs vietējām pašvaldībām, jo par 
katru šādu termiņa pagarināšanu jāpaziņo iesniedzējam/adresātam. LPS 
uzskata, ka noteikumu projekta 2., 3., 4., 5. un 8. punkts ir nesamērīgi. Ņemot 
vērā minēto, lūdzam atstāt spēkā esošo regulējumu. 

2. Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra sēdes protokollēmumā 
(prot. nr. 58, 39. §) dots uzdevums – Tieslietu ministrijai līdz 2017. gada 
1. martam izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta 
2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi nr. 50), paredzot precīzāk noteikt oficiālo 
vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu izvietojumu un samēru publiskajā 
informācijā. Ne informatīvajā ziņojumā “Par situāciju vietvārdu informācijas 
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jomā un nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai 
nodrošinātu vietvārdu lietojumu atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru 
kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu nr. 50 “Vietvārdu informācijas 
noteikumi” prasībām”, ne noteikumu projekta anotācijā nav atrodams 
pamatojums, kādēļ būtu jāmaina esošā kārtība vietvārdu piešķiršanā, maiņā 
vai pareizrakstības nodrošināšanā un ikreiz obligāti jāpieprasa Valsts valodas 
centra atzinums. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar LPS rīcībā esošo 
informāciju Latvijā ir 109 596 viensētas un 6437 ciemi, nerunājot par 
pārējiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 50 
“Vietvārdu informācijas noteikumi” uzskaitītajiem objektiem, kuriem 
jāpiešķir oficiālie vietvārdi vai oficiālie paralēlnosaukumi. LPS ieskatā nav 
saprotams, kāds būtu esošās kārtības grozīšanas leģitīmais mērķis un kāds būs 
ieguvums no tā, ka vietvārdu piešķirējinstitūcijas ikreiz pieprasīs Valsts 
valodas centra atzinumu. LPS uzskata, ka noteikumu projekta 2., 3., 4., 5. un 
8. punkts ir nesamērīgi un tiem nav leģitīma mērķa. Ņemot vērā minēto, 
lūdzam atstāt spēkā esošo regulējumu. 

3. LPS nepiekrīt anotācijas II sadaļas 3. punktā paustajam, ka no 
projektā ietvertā regulējuma neveidosies jaunas administratīvās izmaksas. 
Vēršam uzmanību, ka līdz šim vietējās pašvaldības varēja pieprasīt Valsts 
valodas centra atzinumu, ar noteikumu projektu atzinuma pieprasīšana tiek 
noteikta par obligātu, kas nozīmē, ka rodas papildu slogs – ne tikai 
pašvaldībai sagatavot pieprasījumu atzinuma sniegšanai, bet arī Valsts 
valodas centram to apstrādāt. Tā kā plānotais atzinuma sniegšanas termiņš ir 
20 darbdienas, tad papildus pašvaldībām būs jāgatavo paziņojumi 
iesniedzējam/adresātam par termiņa pagarināšanu, tas nozīmē, ka 
administratīvais slogs šajā jomā dubultosies vai pat trīskāršosies. Vēršam 
uzmanību, ka šādi administratīvais slogs palielināsies ne tikai vietējām 
pašvaldībām, bet arī ministrijām, kuras ir vietvārdu piešķīrējinstitūcijas. 
Ņemot vērā minēto, lūdzam aprēķināt šā administratīvā sloga monetāro 
novērtējumu. 

4. Vēršam uzmanību uz to, ka Valsts kanceleja strādā pie Valsts 
pārvaldes reformu plāna, kas būs balstīts uz ekonomiju, lietderību un 
efektivitāti. Šā plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu. Ņemot vērā 
minēto, LPS lūdz papildināt attiecīgās anotācijas sadaļas ar skaidrojumu, kā 
piedāvātie grozījumi atbildīs ekonomijai, lietderībai un efektivitātei.  
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