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Valsts kancelejas e-rīki
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▌  Iespēja  saņemt pilnu VSS, MKK un MK sēžu materiālu 
komplektu  (darba kārtība, izskatāmais projekts un paskaidrojošie 
materiāli):

▌ lietotājam draudzīgs risinājums;

▌ e-pastā  tiek nosūtīts paziņojums  par izmaiņām darba kārtībā  
un pievienotajiem dokumentiem.

▌  Iespēja saņemt informatīvos ziņojumus, kurus neskata Ministru 
kabineta sēdē.

▌  Pašlaik šo pakalpojumu izmanto ap1000 lietotāju, tai skaitā  14 NVO 
pārstāvji. 

Ministru kabineta sēžu vadības sistēma ePortfelis
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Informatīvie paziņojumi E-portfelī



▌  Iespēja  parakstīties uz jaunumu saņemšanu par konkrētu jomu 
tiesību aktu projektiem  (katru reizi, kad attiecīgais projekts tiek 
iekļauts VSS, MKK vai MK darba kārtībā, Jūs e-pastā  saņemsiet saiti 
ar norādi uz sēdē  izskatāmo redakciju).

▌Operatīvi un ērti (e-pastā  iekrīt paziņojums);

▌ Iespēja izvēlēties tieši Jūs interesējošo jomu (piemēram, 
kultūras politika, pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas 
politika u.tml.);

▌ Iespēja mainīt jomas vai atteikties no jaunumu saņemšanas, ja 
jautājumi Jums vairs nav aktuāli.

▌  Pašlaik šo pakalpojumu izmanto ap 1400 lietotāju –  uzņēmēji, 
nevalstiskā  sektora pārstāvji, mācībspēki, bankās strādājošie, 
žurnālisti, studenti, pašvaldību darbinieki u.c. interesenti.

Ministru kabineta mājaslapas  piedāvātās iespējas un 
pakalpojumi (1)
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▌  Iespēja sekot līdzi visiem valdības apritē  esošiem jautājumiem:
▌  Valsts sekretāru sanāksmju darba kārtībai un materiāliem -  ministriju 

pieteiktie projekti tiek ievietoti 2 dienas pirms sanāksmes (otrdienās). 
Svarīgi - šajā  laikā  NVO var pieteikties atzinumu sniegšanai un paust savu 
viedokli par projektu papildinājumiem saskaņošanas gaitā!

▌  Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu darba kārtībai un 
materiāliem.
Svarīgi – sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties NVO pārstāvji un paust savu 
viedokli klātienē. Pieteikties var pa tālruni 67082898 vai e-pastu: 
vk@mk.gov.lv

▌  Sadaļā  “Sabiedrības līdzdalība”  iespējams:
▌  vienuviet sekot līdzi institūciju izsludinātajām publiskajām apspriešanām par 

attīstības plānošanas dokumentiem;
▌  NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

darbam;
▌  iegūt praktiskus padomus un informāciju par sabiedrības līdzdalības 

jautājumiem.

Ministru kabineta mājaslapas  piedāvātās iespējas un 
pakalpojumi (2)
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▌  Kopš  2009.gada Valsts kanceleja aktīvi attīstījusi jaunus kanālus 
saziņai ar iedzīvotājiem:
▌  izveidots jaunumu un ziņu konts mikroblogošanas  portālā  

Twitter.com (www.twitter.com/brivibas36) –  uz šo brīdi kontam 
ir 1857 sekotāju;

▌  izveidots foto albums interneta servisā  Flickr.com 
(http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/)  – uz šo brīdi 
publicētas vairāk nekā  2200 fotogrāfijas no Ministru prezidenta, 
Ministru kabineta un Valsts kancelejas pasākumiem;

▌  video materiāli tiek ievietoti YouTube  kontā  
(www.youtube.com/user/valstskanceleja).

Sociālo platformu attīstība 
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Nākotnes ieceres

▌  Uz sociālo platformu aktīvāku izmantošanu mēs mudinām arī  pārējās 
valsts pārvaldes iestādes. V.Dombrovska  valdības rīcības plāns paredz, 
ka līdz rudenim Valsts kancelejas paspārnē  taps vadlīnijas sociālo 
platformu izmantošanai valsts pārvaldes iestāžu darbā, lai veicinātu 
plašāku sociālo mediju izmantošanu valsts pārvaldes komunikācijā  ar 
sabiedrību.

▌  Plānos spert soli uz priekšu sēžu norises publiskošanā  –  nodrošināt sēžu 
video tiešraidi internetā. Tas ļaus ikvienam tiešsaistes režīmā  sekot līdzi 
lēmumu pieņemšanas procesam. 

▌  Stiprināt normas Ministru kabineta kārtības rullī  – šobrīd saskaņošanā  
esošajos Ruļļa grozījumos ir paredzēts, ka atbildīgā  ministrija informēs 
NVO (kas sniegušas atzinumu vai līdzdarbojušās projekta izstrādē) par 
sēdēm, kurās plānots skatīt attiecīgo projektu.
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Elita Deimane, Valsts kancelejas direktore, elita.dreimane@mk.gov.lv

Brīvības bulvāris 36,
Rīga, LV-1520

Tālr.: 67082900, fakss:  67280469
E-pasts: vk@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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