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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 
 
 

VSS-1273, Ministru kabineta 
noteikumu projekts "Grozījumi 
Ministru kabineta 2018.gada 
25.septembra noteikumos Nr.611 
"Kārtība, kādā iestādes ievieto 
informāciju internetā"" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība izvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 611 
"Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"" (turpmāk – Noteikumu 
grozījumi) un nesaskaņo šādu iebildumu dēļ. 
 
Ņemot vērā to, ka MK noteikumi Nr. 611 patlaban spēkā esošajā redakcijā 
nosaka, ka “Oficiālās tīmekļvietnes veidošanā iestāde pēc iespējas izmanto 
valsts koplietošanas risinājumus” (10.punkts), Noteikumu grozījumos jāņem 
vērā Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformas (turpmāk – 
Vienotās platformas) projekts, kas patlaban vēl ir izstrādes stadijā.  
 
Vienotās platformas izstrādes projekta mērķi,  kas publicēti vietnē 
https://www.mk.gov.lv/lv/content/valsts-un-pasvaldibu-iestazu-timeklvietnu-
vienota-platforma,  saskan ar Noteikumu grozījumos izvirzītiem mērķiem – 
publiskā sektora tīmekļvietnēs sniegt informāciju lietotājorientētā, mūsdienu 
prasībām atbilstošā veidā, tai skaitā nodrošinot to atbilstību Eiropas savienības 
Direktīvas 2016/2102 prasībām, kas nosaka tīmekļvietņu pieejamību visām 
sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti. Tādā veidā Noteikumu 
grozījumos izvirzītie mērķi tiks sasniegti pilnībā vai daļēji, valsts un 
pašvaldības iestādēm uzsākot lietot Vienoto platformu.  
 
Atbilstoši Vienotās platformas projektā izvirzītajiem mērķiem tās izstrādi 
plānots īstenot līdz 2020. gada beigām. Ņemot vērā to, ka lai uzsāktu šīs 
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platformas ieviešanu valsts un pašvaldības iestādēs, būs nepieciešams 
pārejas posms, kā arī, iespējams, kādi Vienotās platformas pielāgojumi iestāžu 
darbības specifikai, tās lietošanas uzsākšana var notikt ne ātrāk par 2021.gadu. 
Līdz ar to, ierosinām izvērtēt Noteikumu grozījumos ietverto prasību veikt 
valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pieejamības izvērtējumu esošajām 
tīmekļvietnēm pirms Vienotās platformas ieviešanas, jo tās izpilde uzliks 
administratīvo slogu un prasīs papildus izdevumus. 
 
Ja Noteikumu grozījumu projekts stāsies spēkā, tas izvirza prasības iestādēm 
ne tikai veikt pieejamības prasību novērtējumu katru gadu, bet arī jau esošajās 
tīmekļvietnēs pakāpeniski ieviest pieejamības prasības un publicēt pieejamības 
paziņojumu. Tas var rezultēties ar ievērojamiem papildus izdevumiem, kas būs 
nepieciešami esošo tīmekļvietņu pielāgošanai, tādejādi nelietderīgi ieguldot 
budžeta līdzekļus risinājumos, kas darbosies tikai uz laiku līdz Vienotās 
platformas ieviešanai. Jāņem vērā arī riski, kas iestāsies, ja Vienotās platformas 
ieviešanas projekts kavēsies un Noteikumu grozījumu stāšanās spēkā rezultātā, 
lai atbilstu prasībām, būs jāpārstrādā esošās tīmekļvietnes. 
 
Ņemot vērā šos apsvērumus, rosinām Noteikumu grozījumus pielāgot reāliem 
Vienotās platformas ieviešanas termiņiem valsts un pašvaldības iestādēs.  
 
Papildus ierosinām Noteikumu grozījumos iestrādāt atvieglotu pieejamības 
prasību novērtēšanas kārtību vai šādas novērtēšanas prasību atcelšanu to 
iestāžu tīmekļvietnēm, kuras darbosies uz Vienoto platformas bāzes, jo, 
nodrošinot platformas atbilstību pieejamības prasībām, uz tās bāzes darbināmās 
tīmekļvietnes nebūtu papildus jāvērtē. Līdz ar to valsts un pašvaldības iestādes 
tiks motivētas lietot vienotu valsts koplietošanas risinājumu, kurā 
nepieciešamās prasības jau ir iestrādātas, tādā veidā taupot līdzekļus, kas būtu 
nepieciešami neatkarīgu tīmekļvietņu risinājumu uzturēšanai, pielāgošanai un 
to ikgadējai novērtēšanai. 

 
Papildus vēlamies norādīt, ka Noteikumu prasību pilnā mērā attiecināšana uz 
pašvaldībām, bez gaidāmās administratīvi - teritoritoriālās reformas (ATR) 
ietekmes analīzes vedinās uz nelietderīgu budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. 
Uzskatām, ka Noteikumos noteiktās prasības un termiņi būtu jāpakārto ATR 
plāniem un termiņiem vai Noteikumu daļas jāattiecina tikai uz plānotajiem 
novadu centriem. 
 
Lūdzam sniegt skaidrojumu par termiņiem, kuri minēti Noteikumu noslēguma 
jautājumu  54.līdz 60.punktos.  
 
Tāpat Noteikumos paliek neatrisināts jautājums par e-pasta adresēm (kā tās 
būtu korekti veidot) darbiniekiem ar dubulto vārdu vai dubulto uzvārdu. 
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Būtu vēlams atsevišķs skaidrojums, iespējams metodiskā materiāla veidā:  
1. par 21. punkta principiem,  
2. par to kā var nodrošināt 3.pielikumā minēto lietotāju piekļūstamības 

īpašo vajadzību ievērošanu, kā tas izpaudīsies mājas lapas darbībā. 
 
Projekta anotācijā apgalvots, ka administratīvās izmaksas iestādēm 
tīmekļvietņu un mobilo vienkāršotā izvērtējuma veikšanai (vienu reizi gadā 
noteiktai izlasei) izmantojot pašvērtējuma metodi, ir nebūtiskas (anotācijas 
8.lpp), kas ir pretrunā ar Projekta 4.pielikumā ietverto prasību piesaistīt 
neatkarīgu ārējo auditoru sniegt izvērtējumu par tīmekļa vietņu atbilstību 
noteikumu 21.punkta prasībām. Līdz ar to, aicinām projekta anotācijā ietvert 
pašvaldību iteratīvos izdevumus šīs prasības nodrošināšanai. 
 
Papildus, vēlams sniegt plašāku skaidrojumu par Projekta 13.2.apakšpunktā 
ietverto prasību iesaistīt lietotājus, kas pašvaldības gadījumā ir visi novada 
iedzīvotāji un citi interesenti, tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes projektēšanas 
un izstrādes procesā. Iespējams, ka būtu vēlams precizēt iesaistāmo lietotāju 
obligāto skaitu, izglītības līmeni vai sociālo statusu un sadarbības formātu, lai 
ilgtermiņā pašvaldības un to izveidotās iestādes nesaņemtu pārmetumus, ka 
veidojot tīmekļvietnes netiek nodrošināts Projekta 13.2.apakšpunktā minētais 
princips. 
 
Projekta 57.1 un 57.2.apakšpunktā minēti pirmie izvērtēšanas periodi un 
Projekta 57.3.apakšpunktā minēts trešais un turpmākie izvērtēšanas periodi, 
kas rada neskaidrības par otrā izvērtēšanas perioda sākuma un noslēguma 
termiņiem. 

 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
 
 
 
 
 
Guntars Krasovskis 29104238  
guntars.krasovskis@lps.lv 
 

 
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


