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Tieslietu ministrijai 
 

Atzinums par informatīvo ziņojumu par 
oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas 
nodrošināšanas funkciju izpildi 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu 
par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkciju 
izpildi (turpmāk – informatīvais ziņojums) un to nesaskaņo. 

Informējam, ka informatīvais ziņojums ir izskatīts LPS 5. jūnija Valdes 
sēdē. Konceptuāli LPS atbalsta informatīvajā ziņojumā ietverto ideju, ka par 
valsts budžeta līdzekļiem visi pašvaldību saistošie noteikumi tiek publicēti 
vienuviet – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” – un sistematizēti portālā 
www.likumi.lv, nodrošinot, ka visi ārējie normatīvie akti sabiedrībai (tai 
skaitā komersantiem) un valsts institūcijām tiek nodrošināti vienuviet un bez 
maksas (gan spēkā esošās, gan vēsturiskās, gan nākotnes redakcijas). LPS arī 
pievienojas informatīvā ziņojuma 3.2. apakšnodaļā (4. rindkopa 8. lpp.) 
paustajam viedoklim, ka “oficiālo paziņojumu publicēšana pēc savas būtības 
nav maksas pakalpojums, bet gan valsts pienākums”. 

Vienlaikus LPS izsaka šādus iebildumus: 
1. Informatīvā ziņojuma 2.3. apakšnodaļas 3. punkta b) un c) 

apakšpunktā pausts viedoklis, ka šāds risinājums samazinās pašvaldību 
izdevumus par saistošo noteikumu publicēšanu, sistematizāciju un 
pieejamības nodrošināšanu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai tiks atvieglota pašvaldību darbības pārraudzība. Informatīvā 
ziņojuma 3.5. apakšnodaļā nav paredzēti grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām”, kas paredzētu samazināt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārraudzības apjomu. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai joprojām būs jāizvērtē saistošie noteikumi un par to 
jāraksta atzinums. Tieslietu ministrija informatīvā ziņojuma 3.3.2.1. 
apakšnodaļā norāda, ka “pat atbildīgās ministrijas rīcībā nav informācijas 
par visu pašvaldību saistošo noteikumu publikācijas vietu, kā arī par izdoto 
saistošo noteikumu skaitu. Tādējādi jāsecina, ka valstī nav pilnvērtīgas 
kontroles un arī ar pašreizējām publicēšanas prasībām nav iespējams 
izkontrolēt pašvaldību izdoto saistošo noteikumu tiesiskumu” (7. rindkopa 
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13. lpp.). No minētā var secināt, ka ministrija, kas atbild par pašvaldību 
pārraudzību, neveic tai ar likumu uzliktos pienākumus attiecībā uz pašvaldību 
darbu. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar 
informāciju un skaidrojumu: 

1) par cik samazināsies pašvaldību izdevumi par saistošo noteikumu 
publicēšanu, sistematizāciju un pieejamības nodrošināšanu,  

2)  kādā veidā tiks atvieglota pašvaldību darbības pārraudzība Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja visi pašvaldību 
saistošie noteikumi par valsts budžeta līdzekļiem tiks publicēti 
vienuviet; 

3) kādā veidā tiks uzlabots pašvaldību pārraudzības process un 
nodrošināta pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma kontrole. 

2. Informatīvā ziņojuma 3.3.2.3. apakšnodaļā (3. rindkopa 18. lpp.) ir 
pausts, ka “Žurnāls “Jurista Vārds” tiek finansēts no žurnāla abonentu un 
portāla lietotāju maksām, kā arī oficiālā izdevēja līdzfinansējuma. Žurnāls, 
tāpat kā juridiskās literatūras grāmatas, nav rentabls, tāpēc nākotnē šis 
žurnāls ir finansējams (dotējams) no valsts budžeta”. Lūdzam papildināt 
informatīvo ziņojumu ar informāciju, par to, vai gadījumā, ja žurnāls “Jurista 
Vārds” tiks pilnā apjomā finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, notiks 
atteikšanās no abonēšanas maksas un vai šis žurnāls būs pieejams visiem 
interesentiem bez maksas. Ja ne, lūdzam pamatot turpmāku abonēšanas 
maksas uzlikšanu. 

3. Informatīvā ziņojuma 3.5. apakšnodaļas 1.4. apakšpunktā lūdzam 
skaidrot, tieši kādā apjomā tiks publicēti saistošie noteikumi sakarā ar 
teritoriālo plānošanu. Vēršam uzmanību uz to, ka valstī jau ir viena 
informācijas sistēma www.tapis.gov.lv, kurā tiek publicēti visi ar pašvaldību 
attīstības plānošanu saistītie dokumenti. Saskaņā ar šajā portālā sniegto 
informāciju “Portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrība – iedzīvotāji un komersanti – 
var ērti meklēt un saņemt nepieciešamo teksta un grafisko informāciju par 
teritorijas attīstības plānošanu, tai skaitā piedalīties plānošanas dokumenta 
publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski, kā arī saņemt 
paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi. Portālā Latvija.lv var 
saņemt TAPIS sagatavotos elektroniskos pakalpojumus izziņu veidā”. 

4. Informatīvā ziņojuma 3.5. apakšnodaļas 2. punktā tiek paredzēts, ka 
nepieciešams veikt grozījumus likumā “Par pašvaldībām” saistībā ar to, ka 
visus pašvaldību saistošos noteikumus izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” un nodrošina to sistematizāciju tiesību aktu portālā 
www.likumi.lv, svītrojot regulējumu par pašvaldību saistošo noteikumu 
publikāciju. LPS kategoriski iebilst pret to, ka no likuma “Par pašvaldībām” 
tiek svītrots regulējums par pašvaldību saistošo noteikumu publikāciju. 
Saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiks un kārtība ir noteikta likuma “Par 
pašvaldībām” 45. pantā, arī to publiskošanas kārtība. Informatīvajā ziņojumā 
Tieslietu ministrija norāda, ka pašvaldības ir pieņēmušas un oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicējušas saistošos noteikumus, kuros 
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norādīta saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Tā kā LPS neiebilst, ka 
pašvaldību saistošie noteikumi tiek publicēti vienuviet – oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” – un sistematizēti portālā www.likumi.lv, tad LPS lūdz 
precizēt informatīvā ziņojuma 3.5. apakšnodaļas 2. punktu, nosakot, ka tiek 
izdarīti grozījumi likumā “Par pašvaldībām” tādā veidā, ka pašvaldība 
pieņemtos un spēkā stājušos saistošos noteikumus papildus nosūta 
publicēšanai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un sistematizēšanai 
portālā www.likumi.lv, negrozot pašreizējo saistošo noteikumu pieņemšanas, 
spēkā stāšanās un publiskošanas kārtību.  
 
 
 
Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Kristīne Kinča, padomniece juridiskajos jautājumos  
67508526, 26818781, kristine.kinca@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


