Priekšlikumi Ministru kabineta
kārtības ruļļa vienkāršošanai:
izmaiņas projektu izsludināšanas un
saskaņošanas kārtībā
Prezentācijā izmantotie saīsinājumi:
MK – Ministru kabinets
MKK – Ministru kabineta komiteja
VSS – Valsts sekretāru sanāksme
DAUKS – Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēma
FM – Finanšu ministrija
TM – Tieslietu ministrija
VK – Valsts kanceleja
NVO – nevalstiskās organizācijas
Kārtības rullis – Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.300
“Ministru kabineta kārtības rullis”

Projektu izsludināšana
• Atbildīgā ministrija:
– Pati izsludina savus projektus, ievietojot tos MK
mājaslapā internetā (visi projekti vienā vietnē).
– Nosaka atzinuma sniegšanas termiņu, kas ir saprātīgi
nepieciešams, lai izvērtētu attiecīga apjoma projektu,
bet ne īsāku par 3 darbdienām, steidzamību
pamatojot.
– Nosaka ministrijas un citas institūcijas, no kurām
sagaida atzinumus.
– Pati atsauc izsludināto projektu jebkurā laikā, ja
turpmāka virzība kļūst nelietderīga.
• Atzinuma sniedzējs var lūgt pagarināt atzinuma
sniegšanas termiņu, atbildīgā ministrija to pati pagarina.

Projektu saskaņošana
• Atzinumu iesniedz, ievietojot to MK mājaslapā internetā
(risinājums ilgtermiņā, pagaidu risinājums – nosūta
DAUKSā).
• Ja līdz noteiktajam termiņam nav sniegts atzinums vai
nav lūgts pagarinājums, projekts uzskatāms par
saskaņotu ar noklusējumu, tas attieksies arī uz TM un
FM.
• Atzinumu, ievērojot noteikto termiņu, par projektu var
sniegt arī citas ministrijas, organizācijas, kuras atbildīgā
ministrija nav norādījusi.
• Komentārus par projektu var izteikt arī iedzīvotājs un
tiem ir ieteikuma raksturs (risinājums ilgtermiņā).

Visu projektu jaunā izsludināšanas un saskaņošanas
kārtība (shēmā)

Izsludina
ministrija
Iesniedz ministrs
vai viņa autorizēta
amatpersona

VK juridiskā
izvērtēšana,
noformēšana 2 nedēļas

Ministrijas nosaka termiņu

Ja iebildumu nav
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noklusējums
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saviem ieskatiem
projekta saskaņošanu
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Šobrīd

Kopumā saskaņošana apmēram 7-8 nedēļas:
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ministrija
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ministrija
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ministrija
5 d.d.
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Projekta
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sniegšana
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Saskaņošanas
sanāksme
Ruļļa 100.p.
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precizētā
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Ieguvumi
1. Likvidētas vairākas paralēlās saskaņošanas kārtības –
parastā kārtība, tehnisko projektu, nesludināmo
projektu, steidzamo projektu –, jo visus projektus
izsludina vienuviet, arī steidzamos.
2. Vismaz par nedēļu saīsinās projekta izsludināšana, jo
izpaliek laiks no pieteikšanas līdz termiņa atzinumu
sniegšanai sākumam – pieteikšana (līdz otrdienai),
izsludināšana (ceturtdien), atzinumu sniegšanas termiņa
sākums (sekojošā pirmdiena).
3. Atbildīgā ministrija pati uzņemas lielāku atbildību par
projekta virzības savlaicīgu plānošanu.

Ieguvumi
4. Projekta saskaņošanas process pieejamāks sabiedrībai,
t.sk. NVO, kuri ieinteresēti sniegt viedokli, arī attiecībā uz
steidzamajiem projektiem. NVO viedoklis līdzās
ministriju viedoklim ir publiski pieejams.
5. Valsts sekretāru loma tiek stiprināta, koncentrējot uz
saturiskiem jautājumiem, atsakoties no projektu
tehniskas izsludināšanas.
6. Ja rodas strīds par atzinumu sniegšanas termiņa
pagarinājumu vai citiem saskaņošanu kavējošiem
apstākļiem, izlemj VSS.
7. Kārtības rullis tiek vienkāršots, nosakot tajā tikai
būtiskākos noteikumus un principus, bet tehniskus
jautājumus, ieteikumus – Valsts kancelejas vadlīnijās, kas
būs pieejamas MK mājaslapā internetā.

