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NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

 

PRIEKŠVĀRDS 

 

 
 
2020. gada maijā Valsts kancelejas Juridiskais departaments atzīmēja 20. gadadienu, 

kopš uzsāktas valsts pārvaldes juridisko dienestu sanāksmes. 
 
Valsts pārvalde šajos divos gadu desmitos būtiski pilnveidojusies, kļuvusi efektīvāka, 

atvērtāka un inovatīvāka. Esam izveidojuši pārvaldi, kura balstās principos un vērtībās. Taču 
pārmaiņas nav notikušas pašas no sevis - tās pakāpeniski ir īstenojuši cilvēki ar saviem 
lēmumiem un rīcību.  

 
Šodien, kad daudzu lietu kārtība un principi liekas pašsaprotami un ir kļuvuši par mūsu 

publiskās pārvaldes ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, jo īpaši svarīgi ir apzināt tos lēmumus 
un cilvēkus, kuri devuši būtiskāko ieguldījumu valsts pārvaldes un visas valsts attīstībā.   

 
Pateicoties kolēģu enerģiskajam darbam, nododam jūsu vērtējumam šo apjomīgo 

dokumentu apkopojumu, kas sniedz ne vien juridisku, bet arī vēsturisku ieskatu publiskās 
pārvaldes attīstībai nozīmīgākajos lēmumos. 

 
Lai visiem šī materiāla lasītājiem rodas iedvesma, pietiek enerģijas un drosmes veidot 

vēl labāku nākotnes publisko pārvaldi!  
 
 
 

Valsts kancelejas direktors 
 
 
 

 Jānis Citskovskis 
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NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

 

PRIEKŠVĀRDS 

 

 
2020. gada maijs Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam ir nozīmīgs un vēsturē 

iezīmēts laiks. Pirmais Juridisko dienestu vadītāju sanāksmes protokols tādā formā, kā to 
pazīstam šobrīd, ir datēts 2000. gada 11. maijā. Jau 20 gadus valsts pārvaldes vadošie juristi 
un dažādu jomu speciālisti sadarbojas ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes darba rezultātus un 
pieņemt arvien jaunus izaicinājumus. 

 
Lai veicinātu un atvieglotu kopīgo darbu, nodrošinot kvalitatīvu normatīvo aktu izstrādi 

un apriti, Valsts kancelejas darbinieki ir apkopojuši svarīgākos valsts pārvaldes lēmumus. 
Mūsu mērķis ir atsvaidzināt atmiņā vai arī darīt zināmus lēmumus, kas ietekmē valsts 
pārvaldes darbu, nosakot vienotus principus un vienotu praksi dažādos ar normatīvo aktu 
izstrādi saistītos jautājumos.  

 
Šie lēmumi ir pieņemti dažādos laikposmos un atbilstoši tā laika pārvaldes darba 

vajadzībām. Tie ir apliecinājums vēsturiskiem notikumiem un juridiskās domas attīstībai laika 
griezumā. Lai arī vairums apkopoto lēmumu arvien ir aktuāli, tomēr jāpatur prātā arī 
vēsturiskā lēmumu pieņemšanas ietekme, tāpēc jāizsver katra atsevišķa lēmuma atbilstība 
mūsdienām. 

 
Ikdienā, it īpaši sarežģītos un kritiskos brīžos ir svarīgs vienots un savstarpēji saskaņots 

pārvaldes darbs valsts labā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpēc ceram, ka šis apkopojums 
būs katra valsts pārvaldes jurista “galda grāmata”, ko laika gaitā gan patstāvīgi, gan visi kopā 
papildināsim ar aktuālajiem lēmumiem.  

 
 
Valsts kancelejas kolektīvs saka paldies visiem valsts pārvaldes darbiniekiem par 

ilgstošo sadarbību.  
 
 
 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,  
Juridiskā departamenta vadītāja  
 
 
 
 Inese Gailīte 
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Jēdzienu radītājs 
 
 
 
 
 
 

A 

Acquis, 254 

administratīvais akts, 55, 86, 124, 170, 171, 191 

administratīvā atbildība, 225 

aģentūra, 20, 50, 226, 228, 229, 244, 250 

aizsargājamās dabas teritorijas, 191 

amatpersona, 86, 87, 98, 104, 114, 119, 122, 127 

amatu savienošana, 76, 86, 98, 122, 172, 208 

anotācija, 17, 29, 40, 42, 50, 55, 75, 88, 92, 101, 111, 

119, 125, 137, 151, 160, 161, 164, 177, 212, 256, 257 

apbūves tiesības, 89 

apstrīdēšana, 191 

atruna, 57, 179 

atsauce, 92, 184, 186, 196, 197, 200, 202, 252 

atvaļinājuma pabalsts, 245 

atzinums, 16, 17, 19, 25, 27, 38, 51, 56, 118, 149, 173, 

187, 192, 255, 258 

augstskolas satversme, 212 

B 

balsojums, 233 

biedrība, 233, 234 

Brexit, 79, 80 

būvnormatīvs, 173, 215 

C 

caurlaide, 30, 56 

CE marķējumus, 209 

cenrādis, 139 

centralizācija, 21, 31 

civildienesta likums, 145, 245, 246, 247 

civildienests, 21, 62, 103, 170 

D 

datu aizsardzības regula, 86 

deleģējošā norma, 150, 151, 190, 210, 216, 242, 253 

direktīva, 165, 184, 186, 190, 192, 196, 201, 206, 219, 

220, 222, 224, 225, 231, 236, 253, 255 

dividendes, 39 

E 

Eiropas Savienība, 32, 35, 47, 86, 96, 99, 111, 124, 131, 

142, 165, 176, 192, 200, 202, 203, 204, 206, 225, 230 

ekskluzīvā kompetence, 203 

euro, 46, 47, 139, 140, 181 

ētika, 99, 122, 172 

F 

firma, 199, 229 

G 

grozījumi, 233 

H 

harmonizēšana, 212 

I 

iebildumi, 101, 119, 236, 255, 258 

iecelšana amatā, 76, 180, 230, 236 

iekšējais normatīvais akts, 28, 137, 176, 182, 192, 195, 

197 

iepirkums, 97 

ierēdnis, 23, 71, 145, 230, 245 

ierobežotas pieejamības dokumenti, 18, 24, 29, 36, 49, 

77, 93, 102, 150 

iesniegums, 178 

iestāde, 19, 20, 21, 23, 25, 49, 50, 53, 59, 86, 119, 124, 

145, 167, 170, 177, 182, 196, 197, 207, 209, 213, 250 

ieteikumi, 182, 197 

informatīvais ziņojums, 99, 126 

informatīvā atsauce, 220, 222 

informācija, 19, 30, 59, 76, 78 

institūcija, 251 

instrukcija, 175, 182, 197 

interpretācija, 88, 142, 151, 228, 242, 245, 254 

izdošanas pamatojums, 183, 195, 216, 233, 240, 242, 

253, 255, 256, 259 

izpildes termiņš, 16, 100, 248 

izpildvaras kompetence, 147, 151, 254 

Jēdzieniem ir ieteikuma raksturs, tomēr Jūs vienmēr 

varat izmantot iespēju meklēt apkopojuma tekstā 

nepieciešamo vārdu vai frāzi. 
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izsole, 252 

J 

Juridiskā departamenta atzinums, 255, 257 

juridiskā tehnika, 28, 35, 40, 53, 54, 68, 75, 77, 118, 136, 

138, 140, 151, 162, 175, 176, 182, 197, 218, 238, 242, 

243, 251, 254 

Juridisko dienestu sanāksmes, 70, 105, 110, 201, 222, 

249, 255 

K 

kadastrs, 183 

kapitālsabiedrība, 22, 147, 199 

kārtība, 242 

kolīzija, 250 

koncepcija, 43, 126, 161, 248, 257, 258 

konkurss, 216 

konsultatīvā padome, 52, 118, 127, 147, 208, 211, 250 

kontrole, 15 

kustamā manta, 72, 226, 239 

L 

Latvijas Vēstnesis, 24, 39, 74, 76, 111, 142, 157, 163, 

174, 182, 195, 241, 254 

likuma mērķis, 151, 218, 242 

likvidācija, 22, 50, 226 

M 

manta, 50, 72, 105, 107, 112, 131 

mācības, 25, 97, 111, 246 

metodiskie ieteikumi, 44, 54, 207 
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I. Ministru prezidenta rezolūcijas 
 
 
 
 
 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 2019-1.1.1./19-19 

12/06/2019 
 

Visiem ministriem 
 

Lai mazinātu administratīvo slogu un resursu nelietderīgu patēriņu saistībā ar 
centralizētu kontroli pār Ministru kabineta un Ministru prezidenta uzdevumu izpildes gaitu un 
uz to attiecināmo saraksti, noteikt, ka turpmāk katra ministrija pati ir pilnībā atbildīga par tai 
doto uzdevumu izpildes kontroli un uztur aktuālā stāvoklī informāciju par uzdevumu izpildes 
statusu, negatavojot priekšlikumus par uzdevumu izpildes termiņu pagarinājumiem. 
Informācija par uzdevumu izpildes statusu iesniedzama pēc atsevišķa Valsts kancelejas 
pieprasījuma. 
 
Valsts kancelejas direktoram J.Citskovskim 

Lūdzu nodrošināt, lai attiecībā uz doto uzdevumu izpildes kontroli Valsts kancelejā tiek 
turpināta tikai elektronisko atgādinājuma paziņojumu nosūtīšana ministrijām. 
 
K.Kariņš 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 2019-1.1.1./16-16 

07/05/2019 
 

Visiem ministriem 
 
 Informēju, ka turpmāk Ministru kabineta komitejas sēžu organizēšana netiek plānota. 
Jautājumus, kuri saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 144.punktā noteikto izskatāmi 
Ministru kabineta komitejas sēdē, Valsts kanceleja pēc mana atsevišķa norādījuma sagatavos 
izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabineta sēdē. 
 
Valsts kancelejas direktoram J.Citskovskim 
 
K.Kariņš 
  

Ministru prezidenta norādījumi ministriem un 

viņu padotībā esošajām valsts pārvaldes 

iestādēm par pārvaldes darba organizāciju. 
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REZOLŪCIJA Nr. 2019-1.1.1./14-14 

24/04/2019 
 

Visiem ministriem 
 
 Lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu objektīvu informāciju par doto 
uzdevumu izpildes faktisko statusu, lūdzu ņemt vērā, ka turpmāk Ministru kabineta sēdes 
protokollēmumos doto uzdevumu izpildes termiņi netiks pagarināti un tie tiks uzskaitīti ar 
atzīmi "neizpildītie uzdevumi". 
 Lūdzu sekot doto uzdevumu izpildei noteiktajos termiņos un uzturēt aktuālā stāvoklī 
informāciju par izpildes kavējumu iemesliem, lai pēc atsevišķa pieprasījuma iesniegtu to Valsts 
kancelejā. 
 
K.Kariņš 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 1.1.1/15 

03/05/2016 
 

Visiem ministriem 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam Jaroslavam Streļčenokam  
Pārresoru koordinācijas centra vadītājam Pēterim Vilkam 
Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam 
 

Lai veicinātu tiesību aktu virzību pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, lūdzu 
pievērst uzmanību tam, lai ministrijās un iestādēs stingri tiktu ievēroti Ministru kabineta 
kārtības rullī noteiktie termiņi atzinumu sniegšanai.  
 
Visiem valsts sekretāriem 

Zināšanai.  
 
 
Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam 

Lūdzu sekot līdzi, lai izsludinot tiesību aktu projektu Valsts sekretāru sanāksmē, 
nepamatoti netiktu saīsināti atzinumu sniegšanas termiņi. 
 
M.Kučinskis 
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REZOLŪCIJA Nr. 1.1.1/10 

05/04/2016 
 

Visiem ministriem 
 

Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, kā arī paātrinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējuma nonākšanu ekonomikā, noteikt, ka tiesību aktu projekti par specifiskiem atbalsta 
mērķiem, pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, ministram divu mēnešu laikā 
iesniedzami izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā, Ministru kabineta 
komitejas sēdē. 
 
M.Kučinskis 
 

REZOLŪCIJA Nr. 111-1/10 

23/01/2014 
 

Visiem ministriem 
 

Ja ministrija ir sagatavojusi tiesību akta projektu, kura steidzamību nosaka objektīvi 
apstākļi un tas izņēmuma kārtā virzāms izskatīšanai tuvākajā Ministru kabineta sēdē, lūdzu 
nodrošināt, ka šāds projekts, pievienojot anotāciju un vismaz Tieslietu ministrijas un Finanšu 
ministrijas atzinumu, līdz piektdienas plkst. 14.00 tiek elektroniski nosūtīts Ministru 
prezidenta birojam (ringolds.arnitis@mk.gov.lv; ilze.skrodele@mk.gov.lv)  un Valsts 
kancelejai (elita.dreimane@mk.gov.lv; inese.gailite@mk.gov.lv), kā arī iesniegts sistēmā 
DAUKS. 
 
Ministriju valsts sekretāriem 
Ministru biroju vadītājiem 
Pārresoru koordinācijas centra vadītājam Pēterim Vilkam 
Valsts kancelejas direktorei Elitai Dreimanei 
 
L.Straujuma 
 

REZOLŪCIJA Nr. 111-1/6 

18/01/2013 
 

Visiem ministriem 
 

Lūdzu turpmāk rūpīgāk izvērtēt ārvalstu komandējumu lietderību un ar 
komandējumiem saistītos izdevumus un iesniegumā par ārvalstu komandējumu (veidlapas 
paraugs - pielikumā) norādīt komandējuma mērķi, sniedzot izvērstu, argumentētu tā 
skaidrojumu, risināmos jautājumus, plānotos sasniedzamos rezultātus, finansējumu, kā arī 
pievienot darba kārtību. 
 
V.Dombrovskis  

mailto:ingolds.arnitis@mk.gov.lv
mailto:ilze.skrodele@mk.gov.lv
mailto:elita.dreimane@mk.gov.lv
mailto:inese.gailite@mk.gov.lv
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/80 

04/09/2012 
 

Visiem ministriem 
Lūdzu līdz 2012.gada 30.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā informāciju par to 

dokumentu turpmāko statusu, kurus attiecīgā ministrija ar lietojuma ierobežojumu 
“Ierobežotas pieejamības informācija” („IP”) un „Dienesta vajadzībām” („DV”) līdz 2011.gada 
5.novembrim ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā. (Minētais neattiecas uz 
dokumentiem, kuriem lietojuma ierobežojuma statuss “Ierobežotas pieejamības informācija” 
ir pastāvīgs (piem., nacionālās pozīcijas), un uz Ministru prezidenta 2010.gada 23.janvāra 
rezolūcijā Nr.111-1/9  Finanšu ministrijai doto uzdevumu par atsevišķu dokumentu statusa 
regulāru pārskatīšanu).  

Ja kādam dokumentam lietojuma ierobežojuma statuss ir jāpagarina, lūdzu katram 
atsevišķajam dokumentam norādīt konkrēto lietojuma ierobežojuma saglabāšanas 
pamatojumu.  

Izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto dokumentu ar lietojuma ierobežojumu „IP” un 
„DV” skaits ir apjomīgs, līdz ar to statusa regulāra pārskatīšana atbilstoši spēkā esošajam 
normatīvajam regulējumam ir liels administratīvais slogs, tāpēc lūdzu turpmāk stingri sekot, 
lai minētie lietojuma ierobežojumi – „IP” un „DV” – dokumentiem tiktu uzlikti tikai tad, ja tie 
patiešām satur aizsargājamu informāciju. Prakse, diemžēl, liecina, ka šī saturiskā izvērtējuma, 
cik jēgpilna ir attiecīgā lietojuma ierobežojuma noteikšana, bieži pietrūkst, kā arī statuss tiek 
piešķirts visai dokumentu kopai, lai gan ierobežojums faktiski attiecas tikai uz vienu 
dokumentu vai dokumenta daļu no visas kopas. Vienlaikus vēršu uzmanību uz to, ka par to 
dokumentu projektiem, kas attiecas uz starpvalstu jautājumiem (līgumiem u.c.), savlaicīgi 
jāizzina otras puses viedoklis par dokumenta pieejamības statusu. 

 
Valsts kancelejas direktorei Elitai Dreimanei 

Lūdzu turpmāk nodrošināt tikai tādu dokumentu ar lietojuma ierobežojumu „IP” un 
„DV” reģistrēšanu tālākai virzībai, ja pavadvēstulē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par 
katru pievienoto dokumentu ir norādīts lietojuma ierobežojuma piešķiršanas konkrētais 
pamatojums. 

 
V.Dombrovskis 
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/78 

20/10/2010 
 

Visiem ministriem 
 

Lai racionāli izmantotu ministrijas rīcībā esošos administratīvos resursus: 
 
lūdzu nodrošināt, lai ministrija, piesakot tiesību aktu projektus izsludināšanai Valsts sekretāru 
sanāksmē, izvērtētu to atbilstību Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta prasībām un 
atbilstības gadījumā pieteiktu šī punkta piemērošanu attiecīgajam projektam, kā arī ministrija, 
piesakoties atzinuma sniegšanai par tiesību akta projektu, izvērtētu atzinuma nepieciešamību 
atbilstoši minētajam punktam; 
 

piesakot tiesību aktu projektus papildu iekļaušanai Ministru kabineta sēdes darba 
kārtībā, lūdzu rūpīgi izvērtēt, cik objektīvi pamatota ir šādu jautājumu steidzamība un vai 
patiešām nav bijis iespējams tos sagatavot un iesniegt laikus. Lūdzu ņemt vērā, ka šie projekti 
tiks virzīti izvērtēšanai par papildu iekļaušanu darba kārtībā tikai tad, ja tie atbilstoši Ministru 
kabineta kārtības ruļļa prasībām tiks iesniegti Valsts kancelejā sistēmā DAUKS (ar visiem 
nepieciešamajiem ministriju atzinumiem) vēlākais līdz piektdienai plkst.14.00. 
 
V.Dombrovskis 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 111-1/24 

12/02/2010 
 

Visiem ministriem 
 

Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta (8) daļu un Administratīvā 
procesa likuma 59.panta (2) daļu,  kas uzdod par pienākumu iestādēm pašām iegūt 
informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar 
privātpersonu, nevis pieprasīt to no privātpersonām, lūdzu izvērtēt padotībā esošās nozares 
likumus un līdz š.g.29.martam iesniegt nepieciešamos grozījumus, ja ir konstatēta neatbilstība 
minētajām likumu normām. 
 
M.Segliņam 
 
G.Veismanei 

Lūdzu nodrošināt uzdevuma izpildes kontroli tiesību aktu projektu izstrādes stadijā un 
pēc iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā. 
 
V.Dombrovskis 
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/137 

27/08/2009 
 

Visiem ministriem 
Valsts kancelejas direktorei 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam 
 

Lūdzu Jūs līdz š.g. 1. septembra plkst. 12.00 iesniegt man rakstveida informāciju par 
veiktajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai īstenotu Ministru kabinetā š.g. 14. jūlijā pieņemto 
lēmumu par valsts aģentūru skaita samazinājumu indikatīvi par 50 % no to kopējā skaita, kāds 
tas bija 2008. gada 31. decembrī. Informāciju lūdzu sniegt, aizpildot pielikumā esošo tabulu 
Nr. 1. 
 

Papildus lūdzu iesniegt Jūsu padotībā esošās ministrijas un valsts tiešās pārvaldes 
iestāžu (izņemot izglītības iestādes) struktūrshēmas līdz departamentu un nodaļu līmenim, 
kas atspoguļo stāvokli uz 2009. gada 1. septembri. Katrai struktūrvienībai nepieciešams 
norādīt pilnu tās nosaukumu, kopējo amata vietu skaitu, atsevišķi nodalot amata vietas, kuru 
ierēdņi (darbinieki) atrodas ilgstošā prombūtnē, kā arī norādīt, vai ir sākta, vai arī ir plānots 
sākt iestādes reorganizāciju. Lūdzu atsevišķi norādīt informāciju par iestādes amata vietām un 
ārštata darbiniekiem, katram no tiem norādot noteikto amatu saimi, līmeni un mēnešalgu uz 
2009. gada 1. septembri, norādot amata vietas, kuras plānots reorganizēt līdz 2009. gada 31. 
decembrim, aizpildot pielikumā esošo tabulu Nr. 2. 
 

Sagatavotās valsts tiešās pārvaldes iestāžu struktūrshēmas lūdzu iesniegt Microsoft 
Word datnes formātā, nosūtot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv. Neskaidrību un jautājumu 
gadījumā lūdzu kontaktēties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta 
konsultantu Kristapu Somu (tālrunis: 67082988 ; e-pasts: kristaps.soms@mk.gov.lv). 
 
V.Dombrovskis 
 
 
 
  

mailto:pasts@mk.gov.lv
mailto:kristaps.soms@mk.gov.lv
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/135 

19/08/2009 
 

Visiem ministriem 
Valsts kancelejas direktorei 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam  
 

Saskaņā ar Pasākumu plāna valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.483) 1.8.pasākumu, lai 
izstrādātu modeli par atbalsta (administratīvo) funkciju iespējamo centralizāciju šo modeļu 
ekonomiskā izdevīguma aprēķinu, lūdzu sniegt informāciju par atbalsta funkciju veicējiem un 
izdevumiem, kas nepieciešami un novirzīti šo funkciju nodrošināšanai ministrijās un to 
padotības un pārraudzības iestādēs (izņemot izglītības iestādes) atbilstoši pielikumā esošajai 
tabulai.  
 

Lūdzu norādīt informāciju par visiem iestādē nodarbinātajiem amatu saimēs un 
apakšaimēs „Apgāde (iepirkšana)”, „Apsaimniekošana”, „Apsardze un uzraudzība” „Darba 
aizsardzība”, „Dispečeru pakalpojumi”, „Dokumentu rediģēšana”, „Finanšu analīze un 
vadība”, „Fiziskais un kvalificētais darbs”, „Grāmatvedība”, „Iekšējais audits”, „Iestāžu 
drošība”, „Iestāžu procedūras”, „Arhīvu pakalpojumi”, „Dokumentu pārvaldība”, „Fondu 
glabāšana”, „Informācijas tehnoloģijas” (ja IT jautājumi nav iestādes pamatfunkcija), 
„Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi” (ja tiesību aktu izstrāde un analīze nav 
iestādes pamatfunkcija), „Transportlīdzekļu tehniskā apkope”, „Klientu apkalpošana”, 
„Komunikācija un sabiedriskās attiecības”, „Konsultēšana” „Kvalitātes vadība”, „Personāla 
vadība”, „Pētniecība” (ja pētniecība nav iestādes pamatfunkcija), „Radošie darbi”, 
„Restaurācijas darbi”, „Sekretariāta funkcija”, „Transportlīdzekļa vadīšana” (ja tulkošana nav 
iestādes pamatfunkcija), un „Tulkošana”, bet gadījumā, ja šajās jomās iestāde pilda savas 
pamatfunkcijas, norādīt tikai atbalsta pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas. Gan 
slodžu, gan nodarbināto personu skaitu, kā arī novirzītos līdzekļus lūdzu norādīt saskaņā ar 
likumu par valsts budžetu 2009.gadam noteikto finansējumu.  
 

Neskaidrību gadījumos lūdzu kontaktēties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas 
departamenta konsultanti Zandu Ozolu (tālrunis: 67082974; e-pasts: 
zanda.ozola@mk.gov.lv). Informāciju lūdzu iesniegt tikai elektroniskā formā, (MS Excel 
formātā), nosūtot uz e-pasta adresi: zanda.ozola@mk.gov.lv un pasts@mk.gov.lv līdz 
2009.gada 31.augustam plkst.12:00. 
 
V.Dombrovskis 
 
 
 
  

mailto:zanda.ozola@mk.gov.lv
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/5 

17/03/2009 
 

Visiem ministriem 
 

Lūdzu līdz š.g. 20.martam sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par katras 
no Jūsu vadītās ministrijas pārraudzītās valsts kapitālsabiedrības un to meitas uzņēmumu 
īstenotajiem un plānotajiem taupības pasākumiem 2008. un 2009.gadā, tostarp veikto 
procentuālo nodarbināto skaita samazinājumu, mēneša darba algas samazinājumu, kā arī 
citiem veiktajiem samazinājumiem, lai īstenotu valsts sektorā noteiktos taupības pasākumus 
(piemēram, atteikšanās no dienesta automašīnām, apmaksāto mobilo tālruņu limitu 
samazināšana, atteikšanās no kolektīvajiem un apmācību pasākumiem, atteikšanās no 
ārpakalpojumu līgumiem, t.sk. sabiedrisko attiecību pakalpojumiem utt.) atbilstoši šai 
rezolūcijā pielikumā pievienotajai tabulai. Sagatavoto informāciju lūdzu iesniegt Microsoft 
Excel datnes formātā.  
 
Tāpat šai rezolūcijai pielikumā pievienotajā tabulā lūdzu norādīt: 

- katras valsts kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu padomes un valdes sastāvu 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats) uz 2009.gada 16.martu; 

- katra valsts kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu padomes un valdes locekļa 
vidējo darba samaksu (bruto) 2008. un 2009.gadā; 

- katra valsts kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu padomes un valdes locekļa 
vidējo darba algu (bruto) 2008. un 2009.gadā; 

- veikto darba algas samazinājumu 2009.gadā un tā procentuālo attiecību pret 
2008.gada darba algu; 

 
Atsevišķā Microsoft Word datnē lūdzu iekļaut informāciju par jau veiktajiem 

pasākumiem un plānoto rīcību, gatavojoties likvidēt valsts kapitālsabiedrību padomes saskaņā 
ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām. 
 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu kontaktēties ar Valsts kancelejas Politikas 
koordinācijas departamenta konsultantu Kristapu Somu, tel.67082988 vai Valsts kancelejas 
Politikas koordinācijas departamenta konsultantu Valēriju Stūri, tel. 67082933. Sagatavoto 
informāciju lūdzu nosūtīt arī elektroniski uz sekojošiem e-pastiem: pkd@mk.gov.lv; 
Kristaps.Soms@mk.gov.lv; Valerijs.Sturis@mk.gov.lv. 
 
V.Dombrovskis 
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REZOLŪCIJA Nr. 111-1/334 

31/10/2008 
 

Visiem ministriem 
Valsts sekretāriem 
 

Lūdzu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 
“Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās 
vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un 
kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” ar 2008.gada 1.novembri 
pārtraukt prēmiju izmaksu Jūsu vadītajā ministrijā ierēdņiem, darbiniekiem un 
amatpersonām, un dot rīkojumu padotības iestāžu vadītājiem pārtraukt prēmiju izmaksu 
ierēdņiem, darbiniekiem un amatpersonām, līdz īpašam Ministru kabineta lēmumam par 
prēmiju izmaksu ministrijās un padotības iestādēs. 
 
I.Godmanis 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 111-1/312 

03/10/2008 
 

Visiem ministriem 
Visiem valsts sekretāriem 
 

Lūdzu Jūs nekavējoties dot rīkojumu valsts kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem un 
atbildīgajiem darbiniekiem par to, ka nepieciešams veikt darbības, lai valsts kapitālsabiedrību 
padomes un valdes priekšsēdētāju un locekļu, valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvju un 
atbildīgo darbinieku atlīdzība 2009.gadā nepārsniegtu tiem š.g. 1.jūlijā noteikto atlīdzības 
apmēru. 

 
Lūdzu informēt mani par dotajiem rīkojumiem līdz š.g. 6.oktobra plkst. 17:00, 

vienlaikus sniedzot informāciju par valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes priekšsēdētāju 
un locekļu, valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzības izmaiņām, 
ja tādas ir notikušas kopš š.g. 3.jūlija. 
 
I.Godmanis 
 
  



 

  

Valsts kanceleja 24 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

II. Ministru kabineta sēžu protokoli 
(izraksti) 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLS Nr. 22 

28/04/2015 
 

33.§ 
Informatīvais ziņojums "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos" 

TA-647 
_____________________________________________________ 

(Dz.Rasnačs, L.Medina, A.Matīss) 

 
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2. Ministrijām, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, ar kuru ieceļ amatā 

amatpersonu vai valdes locekli vai deleģē personu dalībai konkrētā starptautiskā organizācijā 
vai misijā, norādīt personas kodu attiecīgajā rīkojuma projektā minētajai personai. Valsts 
kancelejai nodrošināt attiecīgā Ministru kabineta rīkojuma (arī rīkojuma projekta) publicēšanu 
bez personas koda.  

3. Ministrijām, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz no valsts 
budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt kompensācijas vai citas 
sociālās garantijas, noteikt attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības statusu. 
Valsts kancelejai nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī rīkojuma projektu) 
tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".  

4. Tieslietu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz 
personas izdošanu ārvalstīm, noteikt attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas 
pieejamības statusu. Valsts kancelejai nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī 
rīkojuma projektu) tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".  

5. Iekšlietu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu 
atļaut saglabāt Latvijas pilsonību" vai "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību", noteikt 
attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības statusu. Valsts kancelejai 
nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī rīkojuma projektu) tīmekļa vietnē 
www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".  
 

  

Ministru kabineta koleģiāli izlemtie jautājumi 

un lēmumi par vienotu valsts pārvaldes darba 

organizāciju. 
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PROTOKOLS Nr. 58 

05/11/2013 
 

50.§ 
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par 
padarīto 2013.gada 1.pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga 

mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā"" 
TA-3262 

____________________________________________________ 
(E.Upīte, L.Straujuma, E.Dreimane, V.Dombrovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2. Visām valsts pārvaldes iestādēm turpināt uzlabot iekšējo procesu efektivitāti, 

izvērtēt jaunu tiesību aktu izdošanas lietderību un pārskatīt esošo tiesību aktu aktualitāti un 
pamatotību.  

3. Lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu, 
Valsts kancelejai:  

3.1. īstenot pasākumus valdības lēmumu pieņemšanas procesa modernizācijai, 
nodrošinot tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesa elektronizāciju un 
pieejamību sabiedrībai no priekšlikuma izstrādes līdz lēmuma pieņemšanai;  

3.2. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īstenot plānveidīgu valsts pārvaldē 
nodarbināto apmācību programmu, lai mazinātu administratīvo slogu un veidotu labvēlīgu 
vidi uzņēmējdarbībai, kā arī veicinātu „vienas pieturas aģentūras” principa un „klusēšanas – 
piekrišanas” principa ieviešanu publisko pakalpojumu nodrošināšanā.  

 
PROTOKOLS Nr. 59 

09/11/2010 
 

45.§ 
Par Ministru kabineta darba organizatoriskiem jautājumiem 

SAN-3366 
____________________________________________________ 

(E.Dreimane, A.Štokenbergs, L.Medina, V.Dombrovskis) 

 
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu 

audioierakstu atbilstību likuma prasībām, ministriem ņemt vērā, ka minēto sēžu laikā katru 
reizi pirms izteikšanās obligāti jāieslēdz mikrofons, kā arī jānosauc savs uzvārds (amats), ja to 
jau nav izdarījis sēdes vadītājs.  

3. Lai racionāli izmantotu ministriju rīcībā esošos administratīvos resursus, ministriem:  
3.1. nodrošināt, lai ministrija, piesakot tiesību aktu projektus izsludināšanai Valsts 

sekretāru sanāksmē, izvērtētu to atbilstību Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta 
prasībām un atbilstības gadījumā pieteiktu šī punkta piemērošanu attiecīgajam projektam, kā 
arī ministrija, piesakoties atzinuma sniegšanai par tiesību akta projektu, izvērtētu atzinuma 
nepieciešamību atbilstoši minētajam punktam;  
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3.2. piesakot tiesību aktu projektus papildu iekļaušanai Ministru kabineta sēdes darba 
kārtībā, rūpīgi izvērtēt, cik objektīvi pamatota ir šādu jautājumu steidzamība un vai patiešām 
nav bijis iespējams tos sagatavot un iesniegt laikus. Minētie projekti tiks virzīti izvērtēšanai 
par papildu iekļaušanu darba kārtībā tikai tad, ja tie atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 
prasībām tiks iesniegti Valsts kancelejā sistēmā DAUKS (ar visiem nepieciešamajiem ministriju 
atzinumiem) vēlākais līdz piektdienai plkst.14.00.   
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III. Valsts sekretāru sanāksmju 
protokoli (izraksti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

PROTOKOLS Nr. 59 

09/11/2019 
 

45.§ 
Par Ministru kabineta darba organizatoriskiem jautājumiem 

SAN-3366 
____________________________________________________ 

(E.Dreimane, A.Štokenbergs, L.Medina, V.Dombrovskis) 

 
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu 

audioierakstu atbilstību likuma prasībām, ministriem ņemt vērā, ka minēto sēžu laikā katru 
reizi pirms izteikšanās obligāti jāieslēdz mikrofons, kā arī jānosauc savs uzvārds (amats), ja to 
jau nav izdarījis sēdes vadītājs.  

3. Lai racionāli izmantotu ministriju rīcībā esošos administratīvos resursus, ministriem:  
3.1. nodrošināt, lai ministrija, piesakot tiesību aktu projektus izsludināšanai Valsts 

sekretāru sanāksmē, izvērtētu to atbilstību Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta 
prasībām un atbilstības gadījumā pieteiktu šī punkta piemērošanu attiecīgajam projektam, kā 
arī ministrija, piesakoties atzinuma sniegšanai par tiesību akta projektu, izvērtētu atzinuma 
nepieciešamību atbilstoši minētajam punktam;  

3.2. piesakot tiesību aktu projektus papildu iekļaušanai Ministru kabineta sēdes darba 
kārtībā, rūpīgi izvērtēt, cik objektīvi pamatota ir šādu jautājumu steidzamība un vai patiešām 
nav bijis iespējams tos sagatavot un iesniegt laikus. Minētie projekti tiks virzīti izvērtēšanai 
par papildu iekļaušanu darba kārtībā tikai tad, ja tie atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 
prasībām tiks iesniegti Valsts kancelejā sistēmā DAUKS (ar visiem nepieciešamajiem ministriju 
atzinumiem) vēlākais līdz piektdienai plkst.14.00.  
 

  

Valsts pārvaldes nozaru vadošo iestāžu 

administratīvo vadītāju vienošanās par valsts 

pārvaldes aktuālajiem jautājumiem un 

turpmāko darba organizāciju. 



 

  

Valsts kanceleja 28 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

PROTOKOLS Nr. 20 

23/05/2019 
 

27.§ 
Par tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā iesaistīto dalībnieku informēšanu 

____________________________________________________ 
(J.Citskovskis) 

 
Valsts sekretāriem nodrošināt, lai tiktu ievērots Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 

noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 64. viens prim punktā noteiktais, ka 
ministrijas par jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informē tās 
pašvaldību pārstāvošās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sociālo partneru 
organizācijas, ar kurām nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 18 

09/05/2019 
 

25.§ 
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un 

iznīcināšanas kārtība" 
TA-782 

____________________________________________________ 
(D.Trofimovs, V.Vītoliņš, I.Salinieka, R.Kronbergs, O.Zeile, L.Lejiņa, D.Lucaua, A.Ozols, J.Citskovskis) 

 
… 

2. Ministrijām, gatavojot tiesību aktu projektus iesniegšanai Ministru kabinetā, 
nodrošināt, lai zemākas hierarhijas tiesību aktu projektos ietvertās normas nedublētu 
attiecīgajā likumā noteikto, kā arī, lai detalizēts regulējums attiecībā uz iekšējām procedūrām 
tiktu iestrādāts ministriju iekšējos tiesību aktos.  

 

27.§ 
Par Ministru prezidenta 2019.gada 24.aprīļa rezolūcijas Nr.2019-1.1.1./14-14 izpildi 

____________________________________________________ 

 (I.Alliks, D.Trofimovs, I.Gailīte, J.Citskovskis) 

 
Ministrijām stingri ievērot Ministru prezidenta 2019.gada 24.aprīļa rezolūcijā Nr.2019-

1.1.1./14-14 noteikto un turpmāk nesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektus par Ministru kabineta sēdēs doto uzdevumu izpildes termiņu 
pagarinājumiem. Ja šādi projekti tiks saņemti, tie bez reģistrēšanas tiks nosūtīti atpakaļ 
iesniedzējam.  
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PROTOKOLS Nr. 9 

01/03/2019 
 

28.§ 
Par tiesību aktu projektu anotāciju izstrādi 

____________________________________________________ 

(R.Kronbergs, J.Citskovskis) 
 

1. Valsts kanceleja atgādina, ka tiesību akta projekta anotācijas izstrādē stingri jāievēro 
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās 
ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija) noteiktā kārtība.  

2. Ja tiesību akta projekta anotācija nebūs izstrādāta atbilstoši instrukcijas prasībām, 
iesniegtais tiesību akta projekts tiks noraidīts nepilnību novēršanai.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

07/02/2019 
 

19.§ 
Par atsevišķiem dokumentu aprites un sēžu nodrošināšanas organizatoriskajiem 

jautājumiem 
____________________________________________________ 

(L.Peinberga, J.Garisons, D.Vilsone, I.Alliks, R.Kronbergs, D.Lucaua, Ē.Eglītis, D.Mūrmane - Umbraško, 
J.Citskovskis) 

 

Lai mazinātu administratīvo slogu, ierobežotu, paātrinātu un vienkāršotu dokumentu 
apriti starp Valsts kanceleju un ministrijām:  

1. Ministrijām, gatavojot iesniegšanai dokumentus ar lietojuma ierobežojumu 
"Ierobežotas pieejamības informācija" un "Dienesta vajadzībām":  

1.1. rūpīgi sekot, lai minētie lietojuma ierobežojumi dokumentiem tiktu uzlikti tikai 
tad, ja tie patiešām satur aizsargājamu informāciju;  

1.2. izvērtēt lietojuma ierobežojuma statusa noteikšanas pamatotību katram 
dokumentu paketē iekļautajam dokumentam atsevišķi (kā pamatojumam minētā likuma 
norma attiecas uz katru konkrēto dokumentu);  

1.3. nosakot informācijas lietojuma ierobežojuma statusu, raudzīties, lai tas 
dokumentu paketes ietvaros nebūtu pretrunā ar citām norādēm;  

1.4. nodrošināt iesniedzamo dokumentu noformējumu atbilstoši Informācijas 
atklātības likuma un citu informācijas pieejamību regulējošo normatīvo aktu prasībām;  

1.5. iesniegt tos Valsts kancelejā atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa noteiktajām 
prasībām (181.punkts un 5.pielikuma 8.punkts).  

2. Ministrijām, iesniedzot sistēmā DAUKS tiesību akta projektus un ar tiem saistītos 
dokumentus, datņu noformēšanā precīzi ievērot Normatīvo aktu projektu izstrādes 
rokasgrāmatā iekļautās Dokumentu tehniskās sagatavošanas prasības (izmantot latīņu 
alfabēta burtus un arābu ciparus; nelietot garumzīmes, atstarpes, mīkstinājuma zīmes, 
punktus).  

3. Valsts kancelejai stingri sekot šī protokollēmuma 1.punktā un 2.punktā noteikto 
prasību izpildei (jo sevišķi jautājumā par pamatojumu, kā attiecīgais normatīvā regulējuma 
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punkts attiecas uz konkrēto dokumentu - 1.2.apakšpunkts) un to neievērošanas gadījumā 
attiecīgo dokumentu bez reģistrēšanas nosūtīt iesniedzējam atpakaļ nepilnību novēršanai.  

4. Caurlaižu pieteikšanas dalībai Ministru kabineta sēdēs, Ministru kabineta komitejas 
sēdēs un Valsts sekretāru sanāksmēs (turpmāk – sēdes) procesā:  

4.1. valsts sekretāriem rūpīgi izvērtēt katra ministrijas deleģētā pārstāvja klātbūtnes 
lietderību jautājumu izskatīšanā sēdē;  

4.2. stingri ievērot Ministru kabineta kārtības ruļļa 172.punktā, 151.punktā un 
64.punktā noteikto:  

4.2.1. iesniegt elektroniskos pieteikumus par papildus uzaicināmajām personām 
konkrētu sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes;  

4.2.2. pieteikumā par papildus uzaicināmajām personām norādīt precīzu informāciju – 
uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo pusi, amatu un jautājumu, kura 
izskatīšanā personai jāpiedalās;  

4.2.3. ņemt vērā, ka sēdes darba kārtībā jau norādītajām uzaicinātām personām 
caurlaides tiek nodrošinātas un nav nepieciešams vēl atsevišķi (atkārtoti) elektroniski pieteikt 
šīs personas.  

4.3. ministrijām koordinēt caurlaižu pieteikšanu tā, lai par vienām un tām pašām 
personām Valsts kancelejai tiktu nosūtīts tikai viens pieteikums.  

5. Lai izvairītos no informācijas nelietderīgas pārsūtīšanas, ministrijām, iesniedzot 
Valsts kancelejā dokumentus ar atzīmi "Informācijai", norādīt šīs informācijas iesniegšanas 
pamatojumu.  

6. Valsts kancelejai izvērtēt izteiktos priekšlikumus attiecībā uz valsts sekretāru dalību 
sēžu slēgtajā daļā Mazajā zālē un sagatavot attiecīgus priekšlikumus.  
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2018 
 

PROTOKOLS Nr. 49 

13/12/2018 
 

36.§ 
Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija 

___________________________________________________ 

(R.Kronbergs, L.Lejiņa, J.Garisons, D.Trofimovs, I.Pauloviča, L.Liepiņa, A.Zaļūksnis, J.Garisons, Ē.Eglītis, 
D.Lucaua, I.Rasuma, K.Ozoliņš, A.Pelšs, D.Lucaua, B.Bāne, I.Alliks, R.Muciņš, D.Vilsone, P.Vilks, J.Citskovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas un Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto 
informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.  

2. Valsts kancelejai atkārtoti nosūtīt ministrijām informāciju par vispārējās lietošanas 
vieglo automašīnu skaitu, kurām nobraukums 2017.gada laikā ir bijis mazāks par 8500 km.  

3. Ministrijām precizēt informāciju par automašīnām, kurām 2017.gadā bija mazs 
nobraukums, un līdz 2018.gada 22.decembrim informēt Valsts kanceleju par izmaiņām 
transportlīdzekļu izmantošanas efektivitātē.  

4. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija kopīgi ar Valsts kanceleju plāno uzsākt sadarbību 
pilotprojekta īstenošanai par automašīnu kopīgu izmantošanu, lietojot viedo autotransporta 
rezervēšanas sistēmu.  

5. Ministrijām līdz 2019.gada 30.janvārim iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus 
par nepieciešamību pārskatīt maksimāli pieļaujamo ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmeni 
automobiļiem.  

6. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un 
Ekonomikas ministriju izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus 
normatīvajos aktos, kas regulē automašīnu iegādi un nomu ministrijās, citās centrālās valsts 
iestādēs un to padotībā esošās iestādēs.  

7. Atzīmēt, ka attiecībā uz centralizētajiem iepirkumiem tiek noteikts šāds atbildības 
sadalījums:  

7.1. Iepirkumu uzraudzības birojam sagatavot un nosūtīt ministrijām ieteikumus 
centralizētā iepirkuma norisei, tostarp iepirkumu dokumentu sagatavošanai, lai iepirkumu 
rezultātu varētu iekļaut EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā;  

7.2. Aizsardzības ministrijai, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram 
organizēt centralizētu degvielas iepirkumu;  

7.3. Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai, 
augstskolām un zinātniskajiem institūtiem organizēt centralizētu laboratorijas materiālu, 
reaģentu un ķimikāliju iepirkumu;  

7.4. Ekonomikas ministrijai, Iepirkumu uzraudzības birojam, Valsts reģionālās 
attīstības aģentūrai, nozares ekspertiem sagatavot elektroenerģijas iepirkuma dokumentus 
un izvērtēt iespēju veikt centralizētu elektroenerģijas iepirkumu ministriju un padotības 
iestāžu vajadzībām;  

7.5. Iepirkumu uzraudzības birojam, ministrijām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 
veikt centralizēto iepirkumu rezultātu apkopojumu un noteikt turpmākos pasākumus 
centralizēto iepirkumu attīstībai;  
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7.6. visas ministrijas - informēt vienai otru par iespējām pievienoties iepirkumiem ar 
visaptverošām vienošanām, kas tiek plānoti izsludināt 2020.gadā.  

8. Ministrijām izvērtēt iespēju iesaistīties 2019.gadā iepriekšminētajos centralizētajos 
iepirkumos.  

 
37.§ 

Par problēmjautājumiem Eiropas Savienības koordinācijas jomā attiecībā uz jaunām 
Eiropas Komisijas iniciatīvām un atbildību noteikšanu 

____________________________________________________ 

(A.Pelšs, R.Kronbergs, K.Ozoliņš, L.Lejiņa, J.Garisons, D.Trofimovs, I.Alliks, S.Silkalna, S.Rupjā, Ē.Eglītis, 
J.Citskovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku 
izteiktos viedokļus.  

2. Atbalstīt, ka turpmāk tiks ievēroti šādi lēmuma par atbildības noteikšanu jaunajām 
Eiropas Komisijas iniciatīvām pieņemšanas termiņi:  

2.1. Ārlietu ministrija nedēļas laikā sadarbībā ar nozaru ministrijām pieņem lēmumu 
par atbildības sadalījumu attiecīgajam Eiropas Komisijas priekšlikumam;  

2.2. ja iepriekš minēto vienošanos par atbildības sadalījumu nav iespējams panākt, tad 
divu nedēļu laikā lēmumu pieņem Vecāko amatpersonu sanāksmē, iesaistot attiecīgo iestāžu 
ekspertus;  

2.3. ja Vecāko amatpersonu sanāksmē vienošanās netiek panākta, tad mēneša laikā 
jautājums tiek virzīts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un pēc tam, ja nepieciešams, 
Ministru kabinetā.  

3. Noteikt, ka turpmāk, pieņemot lēmumu Vecāko amatpersonu sanāksmē par 
atbildīgo iestādi jautājumos, par kuriem nav panākta vienošanās, pēc iespējas tiks sadalīts 
konkrēts atbildības apjoms līdzatbildīgajām iestādēm.  

4. Aicināt līdzatbildīgās iestādes aktīvi iesaistīties pozīcijas izstrādes procesā un tās 
ieviešanā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 21 

31/05/2018 
 

33.§ 
Par personas datiem tiesību aktu projektu pavadošajos dokumentos 

____________________________________________________ 

(R.Kronbergs, I.Gailīte) 
 

1. Ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos, 
ministrijām turpmāk, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus un ar 
tiem saistītos dokumentus:  

1.1. personas datus tajos iekļaut tikai tiesību akta projekta pieņemšanai nepieciešamā 
apjomā (datu minimālas apstrādes princips);  

1.2. ja personas dati tajos ir iekļauti, noformēt attiecīgos dokumentus atbilstoši 
informācijas pieejamības statusam, ievērojot Ministru kabineta kārtības ruļļa 
24.3.apakšpunktā noteikto;  
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1.3. tiesību aktu projektu pavadvēstulēs par uzaicināmajām personām norādīt tikai 
personas vārdu, uzvārdu un amatu. Personas identitāti apliecinošā informācija (personas 
koda pirmā puse; ID kartes vai pases numurs) Valsts kancelejai nosūtāma atsevišķi – uz e-
pasta adresi vk@mk.gov.lv.  

2. Šī protokollēmuma 1.punktā minēto prasību neievērošanas gadījumā iesniegtais 
tiesību akta projekts tiks noraidīts nepilnību novēršanai.   
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2017 
 

PROTOKOLS Nr. 45 

16/11/2017 
 

35.§ 
Par atsevišķiem no tiesām saņemtu dokumentu aprites jautājumiem 

____________________________________________________ 

(I.Gailīte, Dž.Innusa, J.Citskovskis) 
 

Lai mazinātu administratīvo slogu un paātrinātu un vienkāršotu dokumentu apriti 
starp Valsts kanceleju un ministrijām, noteikt, ka gadījumos, ja Ministru kabineta sēdes 
protokollēmumā ir dots uzdevums ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvi tiesā 
konkrētajā lietā un par šo lietu saņemta tiesas pavēste vai cita organizatoriska rakstura 
informācija un:  

1. adresātu skaitā attiecīgā ministrija nav minēta, – Valsts kanceleja šos tiesas 
paziņojumus no oficiālās e-pasta adreses pārsūta atbildīgajai ministrijai uz tās oficiālo e-pasta 
adresi bez atsevišķas rezolūcijas;  

2. adresātu skaitā attiecīgā ministrija arī ir minēta, – Valsts kanceleja šos tiesas 
paziņojumus atbildīgajai ministrijai nepārsūta, ņemot vērā, ka ministrijai jau ir dots 
deleģējums pārstāvēt Ministru kabinetu attiecīgajā lietā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 41 

19/10/2017 
 

25.§ 
Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām 

____________________________________________________ 

 (B.Medvecka, D.Trofimovs, R.Kronbergs, J.Karlsbergs, K.Ozoliņš, L.Lejiņa, I.Alliks, J.Šnore, D.Mūrmane-
Umbraško, A.Pildegovičs, B.Zakevica, J.Citskovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku 
izteiktos viedokļus.  

2. Valsts kancelejai, Valsts kasei un Iepirkumu uzraudzības birojam sadarbībā ar 
ministrijām sākt procesu standartizāciju atbilstoši prezentācijā minētajam laika grafikam un 
līdz 2018.gada 1.jūlijam sniegt informāciju par progresu.  
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2016 
 

PROTOKOLS Nr. 22 

02/06/2016 
 

31.§ 
Par normatīvo aktu jaunradi 

____________________________________________________ 

(L.Medina, R.Kronbergs, I.Gailīte, L.Lejiņa, M.Krieviņš) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un aicināt ministrijas 
ņemt vērā ieteikumus normatīvo aktu projektu izstrādē.  

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par nepieciešamību rūpīgāk 
izvērtēt pamatotību steidzamības kārtā iesniedzamajiem tiesību aktu projektiem.  

3. Ministrijām pirms normatīvo aktu projektu grozījumu iesniegšanas Valsts kancelejā 
ministrijas ietvaros apkopot visus izstrādātos grozījumus konkrētajā tiesību aktu projektā un 
apvienot tos vienā projektā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 19 

12/05/2016 
 

42.§ 
Dažādi jautājumi 

___________________________________________________ 

(B.Bāne, P.Vilks, R.Kronbergs, I.Jaunzeme, D.Lucaua, J.Garisons, Z.Liepiņa, M.Krieviņš) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju par 2016.gada 
11.maija Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 
padomes sēdi (turpmāk – padomes sēde), kā arī to, ka līdz š.g. 20.maijam ir iespējams iesūtīt 
priekšlikumus padomes sēdes darbības uzlabošanai. Vienlaikus tiek atgādināts par padomes 
sēdes regulāru apmeklēšanu.  

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju saistībā ar 
Ministru prezidenta 2016.gada 6.aprīļa rezolūciju par tiesību aktu projektu par specifiskiem 
atbalsta mērķiem iesniegšanas kārtību izskatīšanai Ministru kabinetā.  

3. Valsts kancelejas direktors aicina ministrijas valsts budžeta plānošanas procesā 
sadarboties arī ar savas nozares Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.  

4. Ministrijām, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar dalību Eiropas 
Savienībā saistītos jautājumus, stingri ievērot noteikto saskaņošanas procedūru un 
pavadvēstulē vai izziņā precīzi atspoguļot saskaņošanas rezultātus.  

5. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra pārstāvja sniegto informāciju par 
skaidrojošo informatīvo materiālu par Valdības rīcības plāna īstenošanas uzraudzību un 
nedēļas laikā nosūtīt nepieciešamos precizējumus Pārresoru koordinācijas centram uz 
elektronisko pasta adresi peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv.   
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PROTOKOLS Nr. 8 

25/02/2016 
 

32.§ 
Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" un "Ierobežotas 

pieejamības informācija" 
___________________________________________________ 

(L.Peinberga, R.Kronbergs, D.Trofimovs, I.Gailīte) 

 
1. Lai lietderīgi izmantotu ierobežotos administratīvos resursus, līdz laikam, kamēr tiek 

izdarīti grozījumi normatīvajā regulējumā attiecībā uz dokumentiem ar lietojuma 
ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" un "Ierobežotas pieejamības informācija" (turpmāk - 
dokumenti ar lietojuma ierobežojumu):  

1.1. visām ministrijām un citām institūcijām, kuras no Valsts kancelejas saņēmušas 
dokumentus ar lietojuma ierobežojumu, saglabāt tiem noteikto statusu, kamēr Valsts 
kanceleja nav informējusi par tā maiņu vai atcelšanu;  

1.2. ministrijām iesniegt Valsts kancelejā informāciju tikai par tiem dokumentiem ar 
lietojuma ierobežojumu, kuriem statuss tiek mainīts vai kuri tiek deklasificēti (nesniedzot 
informāciju par kārtējo statusa pagarināšanu), šajā informācijā ietverot arī norādi par to 
Ministru kabineta tiesību aktu (piem., Ministru kabineta rīkojumi, Ministru kabineta sēdes 
protokollēmumi) statusu, kuri pieņemti ar lietojuma ierobežojumu, pamatojoties uz 
ministrijas piešķirto statusu attiecīgajiem projektiem.  

2. Ministriju atbildīgajām amatpersonām, gatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā 
dokumentu paketi, rūpīgi izvērtēt lietojuma ierobežojuma statusa noteikšanas pamatotību 
katram paketē iekļautajam dokumentam (piem., pavadvēstule, rīkojuma projekts, anotācija, 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts) atsevišķi, un valsts sekretāriem sekot, lai 
šāds izvērtējums par katru pievienoto dokumentu būtu bijis veikts.  

3. Aicināt ministrijas un citas institūcijas atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 
26.aprīļa noteikumu Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām" 48. 
punktam regulāri iznīcināt no Valsts kancelejas saņemtos dokumentus ar lietojuma 
ierobežojumu, kuri nav nepieciešami darbam.  

4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu visām ministrijām, Valsts prezidenta 
kancelejai, Saeimai, Latvijas Bankai, Valsts kontrolei, Ģenerālprokuratūrai, Satversmes 
aizsardzības birojam, Tiesībsarga birojam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, 
Latvijas Pašvaldību savienībai, kā arī AS "Citadele", AS "Reverta" un Attīstības finanšu 
institūcijai Altum.  

5. Valsts sekretāriem informēt par šo protokollēmumu ministrijas padotības iestādes.  
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2015 
 

PROTOKOLS Nr. 47 

03/12/2015 
 

24.§ 
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām 

SAN-2110 
____________________________________________________ 

(G.Puķītis, I.Liepa, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto 
informāciju.  

2. Noteikt, ka Ministru kabineta rīkojumu projektus par valstij piederošo nekustamo 
īpašumu atsavināšanu - nodošanu pašvaldību īpašumā un par atteikumu nodot atsavināšanai 
privātpersonai sagatavo un virza tā ministrija, kuras valdījumā īpašums atrodas.  

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē ir izvērtēt 
pašvaldības sniegto pamatojumu par valsts nekustamā īpašuma nepieciešamību tās funkciju 
nodrošināšanai un vai labums, ko sabiedrība iegūst, ja tiek atteikts nodot atsavināšanai 
attiecīgo valsts nekustamo īpašumu, ir lielāks nekā atsavināšanas ierosinātāja un pirmpirkuma 
tiesīgās personas tiesisko interešu ierobežojums.  

4. Ja Ministru kabineta rīkojums par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības 
īpašumā un atsavināšanas ierosinājuma atteikumu atsavināšanas ierosinātājam un 
pirmpirkuma tiesīgajai personai tiek pārsūdzēts tiesā, ministrija, kuras valdījumā ir valsts 
nekustamais īpašums, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 
paskaidrojumu projektu, un nodrošina Ministru kabineta pārstāvību tiesā.  

5. Noteiktā kārtība ir attiecināma uz atsavināšanas ierosinājumiem, kas saņemti pēc šī 
lēmuma pieņemšanas, nemainot līdz šim izskatīšanā esošo lietu piekritību.  
 

 

PROTOKOLS Nr. 40 

15/10/2015 
 

34.§ 
Par atsevišķiem Ministru kabineta darba organizēšanas jautājumiem 

____________________________________________________ 

(R.Kronbergs, J.Šnore, R.Beinarovičs, I.Gailīte, M.Krieviņš) 
 

…  
2. Ņemot vērā pieņemšanai steidzamības kārtā iesniegto tiesību aktu projektu skaitu 

un Ministru kabineta sēdes papildus darba kārtībā iekļauto jautājumu īpatsvara nemainīgi 
augsto dinamiku pa gadiem, Valsts kanceleja plāno izstrādāt kompleksu risinājumu steidzamai 
izskatīšanai pieteikto jautājumu skaita samazināšanai.  
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PROTOKOLS Nr. 37 

24/09/2015 
 

26.§ 
Dažādi jautājumi 

____________________________________________________ 

 (L.Medina, B.Bāne, I.Jaunzeme, L.Lejiņa, J.Garisons, I.Aire, R.Beinarovičs, M.Krieviņš) 
 

1. Ņemot vērā pieņemšanai steidzamības kārtā iesniegto tiesību aktu projektu skaitu 
un Ministru kabineta sēdes papildus darba kārtībā iekļauto jautājumu īpatsvaru, ievērot, ka 
tiesību aktu projekti virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtā tikai izņēmuma 
gadījumos, ja saistībā ar valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos jautājumu nepieciešams risināt 
nekavējoties, un steidzamības pamatojumam jābūt objektīvi pamatotam.  

2. Likumos un citos tiesību aktos dotie uzdevumi par tiesību aktu projektu 
sagatavošanu izpildāmi savlaicīgi, ievērojot Ministru kabineta Kārtības rullī noteikto 
saskaņošanas un virzības kārtību. Nav atbalstāma tādu projektu pieteikšana izskatīšanai 
Ministru kabinetā steidzamības kārtā, kuru steidzamības iemesls ir laikus zināma uzdevuma 
izpildes termiņa nokavējums.  

3. Atjaunot iepriekšējo vienošanos (Valsts sekretāru 2010.gada 28.oktobra sanāksmes 
prot. Nr.42 30.§ 3.punkts) par to, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija, savstarpēji 
saskaņojot kopējo nostāju, patur tiesības neievērot ministrijas lūgumu – atzinumu par tiesību 
akta projektu sniegt saīsinātā termiņā –, ja steidzamība nav argumentēta ar iepriekš 
neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem.  

4. Ievērot Ministru kabineta Kārtības rullī noteikto kārtību par to, ka:  
4.1. Ministru kabineta sēžu, komitejas sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju laikā 

persona pirms uzstāšanās nosauc savu vārdu, uzvārdu un amatu, ja to nav nosaucis jau sēdes 
vadītājs. Šo prasību attiecīgā persona ievēro arī pirms katras atkārtotas uzstāšanās attiecīgās 
sēdes laikā par to pašu vai citu jautājumu;  

4.2. sēžu laikā zālē jāievēro klusums un visas savstarpējās diskusijas un konsultācijas 
veicamas ārpus zāles.  

5. Lai e-portfelī tiktu nodrošināta dokumentu ar lietojuma ierobežojumu „Ierobežotas 
pieejamības informācija” (turpmāk – IP informācija) aizsardzība, ministrijām un Pārresoru 
koordinācijas centram divu nedēļu laikā pārskatīt (ar mērķi samazināt) to personu loku, kurām 
e-portfelī ir pieprasīta pieeja IP informācijai, un iesniegt Valsts kancelejā aktualizētu personu 
sarakstu.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 21 

28/05/2015 
 

41.§ 
Dažādi 

___________________________________________________ 

(R.Kronbergs, L.Medina, P.Vilks, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2015. 
gada 19. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25 39.§) 2. punktā noteiktā uzdevuma izpildi 
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un Ministru prezidentes 2015.gada 25.maija rezolūcijā Nr.56/TA-943; 1.1.1/24 (16.02.2015.) 
noteikto par to, ka līdz 2016. gada 1. februārim jānodrošina, lai par Ministru prezidenta 2015. 
gada 16. februāra rezolūcijā Nr. 111-1/24 izvirzītā 5. mērķa – valsts pārvaldē nodarbināto 
profesionalitātes celšana – izpildi tiktu sniegts pārskats atbilstoši pievienotam paraugam, bet 
par pārējiem mērķiem brīvā izklāstā un par to, ka Ministru prezidentes 2015. gada 16. 
februāra rezolūcijas Nr. 111-1/24 1. un 2. pielikums ir zaudējis aktualitāti.  

2. Valsts kancelejai izvērtēt Tieslietu ministrijas ierosinājumu – ministrijas iesniegto 
informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā dotā uzdevuma, kas neskar citu 
ministriju kompetenci, izpildi nosūtīt Ministru kabineta locekļiem zināšanai bez tās 
izskatīšanas Ministru kabineta sēdē. Par izvērtējuma rezultātiem informēt kādā no 
nākamajām Valsts sekretāru sanāksmēm.  

3. Ministrijām tiesību aktu projektus par valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 
saskaņot arī ar Pārresoru koordinācijas centru.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 17 

30/04/2015 
 

43.§ 
Informatīvais ziņojums "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos" 

TA-647 
___________________________________________________ 

(L.Medina, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju.  
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (Nr.22 

33.§) "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos" 2.punktā minēto, ministrijām 
iesniegt Valsts kancelejā parastā kārtībā pilnīgu rīkojuma projektu, kuru Valsts kanceleja 
sagatavos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē divos variantos – ar personas kodu, kas 
paredzēts, lai Ministru kabineta locekļi varētu iepazīsties un pieņemt lēmumu (ierobežotas 
pieejamības informācija) un bez personas koda, kas paredzēts publicēšanai Ministru kabineta 
mājas lapā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja rīkojuma projektu iesniedz 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtā, tad ministrija iesniedz konkrēto 
rīkojuma projektu jau izstrādātu divos variantos (ierobežotas pieejamības un vispārpieejamu 
projektu).  

3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (Nr.22 
33. §) "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos" 3.punktā minēto, ministrijām 
turpmāk, sagatavojot rīkojuma projektus, kas paredz piešķirt fiziskām personām finansējumu 
no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", rīkojuma projekta nosaukumā atklāt, 
kādam mērķim finansējums ir nepieciešams.  

4. Valsts sekretāriem sekot, lai tiek ievērotas informatīvajā ziņojumā un Ministru 
kabineta 2015. gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (Nr.22 33.§) "Par personas datu 
izmantošanas praksi tiesību aktos" (TA-647) minētās prasības.  
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PROTOKOLS Nr. 9 

05/03/2015 
 

31.§ 
Par kārtību, kādā uzaicinātās personas piedalās Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā 

Mazajā zālē 
____________________________________________________ 

(E.Dreimane) 
 

Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā Mazajā zālē pirms 
katra jautājuma izskatīšanas Ministru kabineta locekļi tiks iepazīstināti ar uzaicināto personu 
sarakstu un pēc tā atbalstīšanas uzaicinātās personas tiks aicinātas ieiet Mazajā zālē un 
piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā. Pēc jautājuma izskatīšanas visas uzaicinātās 
personas iziet no zāles (tai skaitā arī tās, kuras uzaicinātas piedalīties nākamajos jautājumos).  
 
 

PROTOKOLS Nr. 6 

12/02/2015 
 

27.§ 
Valsts pārvaldes aktualitātes 

____________________________________________________ 

(E.Upīte, R.Kronbergs, D.Lucaua, M.Lazdovskis, I.Jaunzeme, B.Bāne, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par šādiem aktuāliem 
jautājumiem: Latvijas iestāšanās procesa sarunas OECD; ieguldījums valsts pārvaldes 
nodarbināto profesionālajā izaugsmē; anotāciju saturs; Valsts kontroles norādījums par 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktā 
pienākuma izpildi un vienota valsts pārvaldes viedokļa paušana Saeimā.  

2. Ministrijām ņemt vērā Ministru prezidentes norādījumu attiecībā uz anotāciju 
saturu un, iesniedzot tiesību aktu projektus, kuros ir paredzama ietekme uz tautsaimniecību, 
detalizētāk un izvērstāks aizpildīt anotācijas sadaļu "Ietekme uz tautsaimniecību", pretējā 
gadījumā tiesību aktu projekts netiks pieņemts un tiks nosūtīts atpakaļ ministrijai uzlabošanai. 
Vienlaikus, anotācijās nepārrakstīt normatīvajos aktos minētās normas, anotācijas veidot īsas, 
konkrētas, ar konkrētu izvērtējumu uz tautsaimniecību un administratīvo slogu.  

3. Ministrijām ņemt vērā Ministru prezidentes norādījumu, ka ir jāievēro Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais termiņš, 
kurā ir jāveic revīzijā konstatēto pārkāpumu izvērtēšana un jāinformē Valsts kontrole par 
personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.  

4. Ministrijām ņemt vērā, ka tās pārstāvjiem, piedaloties Saeimas komisijās, jāpauž 
saskaņots un vienots viedoklis par valsts pārvaldes jautājumiem.   
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2014 
 

PROTOKOLS Nr. 35 

11/09/2014 
 

23.§ 
Informācija par sabiedrības līdzdalību 

___________________________________________________ 

(E.Upīte, E.Dreimane) 
 

1.Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju, ka turpmāk, lai nodrošinātu 
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (Prot. Nr. 45 45.§) 
"Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"" 
15.punkta izpildi – Valsts kancelejai stingri kontrolēt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 
noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis", Ministru kabineta 2009.gada 
25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 
(turpmāk – noteikumi Nr.970) un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 
"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija Nr.19) 
paredzēto procedūru ievērošanu,- ministrijām, iesniedzot izsludināšanai plānošanas 
dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu projektu un tiesību aktu projektu, ņemt vērā, ka 
Valsts kanceleja sekos, vai tiek nodrošināta noteikumos Nr.970 paredzētā sabiedrības 
līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, sekos instrukcijā Nr.19 noteiktajai sākotnējā (ex - 
ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) sagatavošanas kārtībai, kā arī sekos 
diskusiju dokumentu stadijai pirms tiesību aktu izsludināšanas Valts sekretāru sanāksmē, un 
konstatējot, ka tas netiek ievērots, ierosinās attiecīgo projektu neizsludināt.  

2. Valsts kanceleja sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēs ministriju sagatavoto tiesību 
aktu projektu kvalitāti un atbilstoši konstatētajām problēmām, piedāvās institūcijai 
nepieciešamās apmācības.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 32 

21/08/2014 
 

44.§ 
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma 

samazināšanai" 
TA-1739 

___________________________________________________ 

 (L.Medina, I.Alliks, M.Brencis, R.Osvalde, M.Lazdovskis, I.Liepa, I.Gailīte, E.Dreimane) 
 

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.  
2. Tieslietu ministrijai:  
2.1. kopīgi ar Valsts kanceleju un Finanšu ministriju precizēt protokollēmuma projekta 

5. punkta redakciju un, ja nepieciešams, attiecīgi arī informatīvo ziņojumu;  
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2.2. papildināt protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā 
ar Valsts kanceleju un Saeimas Juridisko biroju izstrādāt priekšlikumus par ministra noteikumu 
institūta ieviešanu;  

2.3. precizēt protokollēmuma projekta 6. punktu, paredzot izpildes termiņu līdz 
2016.gada 1.janvārim;  

2.4. papildināt protokollēmuma projektu ar punktu, paredzot, ka atbildīgā ministrija, 
izstrādājot valsts budžeta likumprojekta paketi, ievēro Likumā par budžetu un finanšu vadību 
noteikto kārtību;  

2.5. precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz panākto vienošanos par Ministru 
kabineta rīkojumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" virzību;  

2.6. aktualizēt protokollēmuma projektā minēto uzdevumu izpildes termiņus;  
2.7. precizēto informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai 

Ministru kabineta 26.augusta sēdē.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 26 

10/07/2014 
 

35.§ 
Prezentācija par izsludināto noteikumu projektu "Attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" (VSS-609) 
____________________________________________________ 

(R.Osvalde, S.Mertena, M.Lazdovskis, E.Upīte, I.Gailīte, B.Bāne, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
2. Aicināt Pārresoru koordinācijas centru noteikumu projekta izstrādes procesā 

izvērtēt Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieku izteikto viedokli, vai ir lietderīgi atteikties no 
koncepcijām - to vietā izstrādājot konceptuālos ziņojumus, vai ir lietderīgi atteikties no 
kopsavilkuma izstrādes attīstības plānošanas dokumentiem, vai ir lietderīgi paredzēt 
izstrādājamo attīstības plānošanas dokumentu apjoma ierobežojumus, izvērtēt priekšlikumu 
svītrot noteikumu projekta 21.punktu, kā arī izvērtēt izteikto viedokli par piedāvāto 
pamatnostādņu iniciēšanas kārtību un nepalielināt administratīvo slogu.  

 
36.§ 

Valsts pārvaldes aktualitātes 
____________________________________________________ 

(E.Upīte, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par OECD Publiskās pārvaldes komitejas 
ekspertu vizītes rezultātiem un izteikt vislielāko pateicību visu institūciju pārstāvjiem, kas 
piedalījās vizītes organizatoriskā un saturiskā nodrošināšanā.  

2. Atzīt par lietderīgu pirms OECD Publiskās pārvaldes komitejas ziņojuma septembrī 
Valsts kancelejai sniegt OECD papildus informāciju OECD norādītajās jomās.  

3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot 
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nepieciešamo informāciju angļu valodā un nosūtīt to uz e-pastu vk@mk.gov.lv un 
eva.upite@mk.gov.lv.  

4. Pieņemt zināšanai informāciju par to, ka Tiesību aktu projekta ietekmes sākotnējās 
izvērtēšanas metodiskie norādījumi/ rokasgrāmata, kurā iekļauta arī administratīvā sloga 
aprēķināšanas metodika, ir pieejama Valsts kancelejas mājaslapā; 
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-
projekti/aktivitate1512/rokasgramatas-un-apmacibas/.  

 
37.§ 

Par Ministru kabineta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti 
_____________________________________________________ 

(I.Gailīte, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par neaktuālajiem Ministru kabineta 
rīkojumiem.  

2. Valsts sekretāriem izvērtēt e-pastā saņemto apkopoto Ministru kabineta rīkojumu 
sarakstu un mēneša laikā uz e-pastu inese.gailite@mk.gov.lv nosūtīt informāciju ar 
pamatojumu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanai par aktualitāti zaudējušiem.  

3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja atbilstoši saņemtajai informācijai sagatavos 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē rīkojuma projektu par Ministru kabineta rīkojumiem, kuri 
atzīstami par spēku zaudējušiem.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 14 

10/04/2014 
 

38.§ 
Valsts pārvaldes jautājumi/aktualitātes 

____________________________________________________ 

(E.Upīte, I.Jaunzeme, M.Lazdovskis, L.Medina, G.Puķītis, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par OECD Publiskās pārvaldes komitejas 
piedāvājumu pievienoties rekomendācijām par kritisko risku pārvaldību (informācija tiks 
pārsūtīta iesaistīto ministriju Valsts sekretāriem). Ministriju un Pārresoru koordinācijas centra 
viedokli par iespējām pievienoties rekomendācijām iesniegt Valsts kancelejā līdz 2014.gada 
24.aprīlim nosūtīt uz e-pastu: vk@mk.gov.lv un krisjanis.dzalbe@mk.gov.lv.  

2. Sakarā ar Latvijas iestāšanās procesu OECD, ministrijām līdz 2014.gada 17.aprīlim 
deleģēt augsta līmeņa ekspertus (kontaktpersonas) Latvijas izvērtējuma sagatavošanās 
procesam OECD Publiskās pārvaldes komitejā (informāciju par deleģētajiem ekspertiem 
nosūtīt uz e-pastu: vk@mk.gov.lv un krisjanis.dzalbe@mk.gov.lv).  
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PROTOKOLS Nr. 5 

06/02/2014 
 

Dažādi jautājumi 
___________________________________________________ 

 (I.Pētersone-Godmane, A.Antonovs, E.Dreimane) 
 

Atbalstīt Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres priekšlikumu jautājumā par Ministru 
kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 27.§) "Informatīvais ziņojums 
"Par "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam" uzdevuma izpildi un 
situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā"" 2.punktā dotā 
uzdevuma – visām ministrijām līdz 2014.gada 1.februārim izvērtēt pakalpojumu sniegšanas 
efektivitātes paaugstināšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai laika diferencēšanu, 
un attiecīgu informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā – izpildi un noteikt, 
ka visas ministrijas savu sagatavoto informāciju iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopo saņemto 
informāciju un iesniedz Ministru kabinetā vienu kopīgu informatīvo ziņojumu.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

16/01/2014 
 

59.§ 
Prezentācija par izsludināto Valsts dienesta likumprojektu 

___________________________________________________ 

 (E.Upīte, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāves sniegto informāciju.  
2. Atbalstīt Valsts pārvaldes mērķus 2014.gadam:  
2.1. nozares regulējuma ietekmes izvērtējums un regulējuma aktualizācija;  
2.2. valsts pārvaldē nodarbināto profesionalitātes celšana;  
2.3. sabiedrības līdzdalības stiprināšana.  
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2013 
 

PROTOKOLS Nr. 44 

07/11/2013 
 

31.§ 
Informatīvo ziņojums "Par jaunajiem digitālajiem risinājumiem administratīvā sloga 

mazināšanā" 
____________________________________________________ 

(S.Znota-Znotiņa, A.Antonovs, M.Lazdovskis, S.Bajāre, E.Upīte) 
 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāves sniegto informāciju par to, ka ir 
izveidota speciāla interneta vietne www.mazinamslogu.gov.lv, kur turpmāk iedzīvotājiem 
modernākā un ērtākā veidā būs iespēja ziņot par ikdienā novērotām administratīvā sloga 
izpausmēm, kā arī par to, ka ir izveidota mobilā aplikācija „Futbols”, ar kuras palīdzību būs 
iespējams novērtēt valsts iestāžu darbu. Aplikācija ietver arī datu bāzi par valsts pārvaldes 
iestādēm, to atrašanos kartē, darba laikiem, kontaktinformāciju u.c.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 23 

13/06/2013 
 

200.§ 
Par grozījumiem tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu 

____________________________________________________ 

(G.Puķītis, I.Gailīte) 
 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju, ka Valsts iestāžu Juridisko 
dienestu vadītāju 2013.gada 6.jūnija sanāksmē tika nolemts atbalstīt Tieslietu ministrijas 
ierosinājumu, ka izņēmuma gadījumā (ja tāda nepieciešamība ir objektīvi pamatota), 
pieļaujams ar euro ieviešanu saistītajos Ministru kabineta tiesību aktu projektos iekļaut arī 
grozījumus pēc būtības. Izsludinot šādu tiesību akta projektu Valsts sekretāru sanāksmē, 
valsts sekretārs informē sēdes dalībniekus par to, ka pieteikts ar citiem jautājumiem 
papildināts projekts un paskaidro būtību. Tiesību akta projekts šādā gadījumā Valsts sekretāru 
sanāksmē tiek izsludināts, paredzot divu nedēļu saskaņošanas termiņu, nevis kā tehnisks 
projekts.  
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PROTOKOLS Nr. 21 

30/05/2013 
 

58.§ 
Par jauno politikas iniciatīvu iesniegšanu 

___________________________________________________ 

 (V.Vesperis, E.Dreimane) 
 

Atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra sniegtajai informācijai un lūgumam, 
ministrijām sagatavotās, izvērtēšanai iesniedzamās jaunās politikas iniciatīvas nosūtīt uz 
Pārresoru koordinācijas centra īpaši izveidoto elektroniskā pasta adresi pkcjpi@pkc.mk.gov.lv 
, vienlaicīgi šo informāciju nosūtot arī uz oficiālo elektroniskā pasta adresi pkc@pkc.mk.gov.lv.  
 

PROTOKOLS Nr. 7 

21/02/2013 
 

24.§ 
Par tiesību aktu grozījumu sagatavošanu saistībā ar euro ieviešanu 
____________________________________________________ 

(I.Gailīte, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par tiesību aktu grozījumu 
sagatavošanu, lai tos pielāgotu euro ieviešanai:  

1.1. likumprojekti, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro ieviešanu un kuru 
sagatavošanai nav nepieciešams zināt Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu, ir 
izstrādājami, noteiktā kārtībā saskaņojami, iesniedzami Finanšu ministrijā un virzāmi 
izskatīšanai Ministru Kabinetā, ņemto vērā, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, šo 
likumprojektu paketi jāiesniedz izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 45 dienas pēc dienas, kad 
Padome noteikusi maiņas kursu;  

1.2. likumprojekti, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro ieviešanu un kuru 
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu, ir izstrādājami, noteiktā 
kārtībā saskaņojami, iesniedzami Finanšu ministrijā un virzāmi izskatīšanai Ministru Kabinetā, 
ņemto vērā, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, šo likumprojektu paketi jāiesniedz 
izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 100 dienas pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu.  

2. Ministrijas tiek aicinātas sākt izstrādāt un virzīt izskatīšanai noteiktā kārtībā Ministru 
kabineta sēdē šī protokollēmuma 1.1.apakšpunktā minētos likumprojektus.  

3. Ministrijām ņemt vērā, ka lai nodrošinātu paralēlo cenu atspoguļošanu no 
2013.gada 1.oktobra, normatīvie akti, kas paredz samaksas noteikšanu par pakalpojumu 
(piemēram, cenrāži, noteikumi par valsts nodevas apmēru) ir jāpieņem Ministru kabinetā un 
jāpublicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 1.oktobrim.  

4. Ministrijām, izstrādājot grozījumus Ministru kabineta tiesību aktos, kuri ir būtiski 
tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, lūgums respektēt Ministru kabineta sēžu kapacitāti un 
oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu publicēšanas iespējas, ņemot vērā, ka 
tiesību aktiem ir jāstājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

5. Ministrijām, kuras līdz 2013.gada 1.februārim nav izpildījušas Ministru kabineta 
2013.gada 22.janvāra sēdes (prot.Nr.5 26.§) „Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 
2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites 
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periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"” 2.punktā doto 
uzdevumu, nekavējoties nodrošināt šī uzdevuma izpildi.  

6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja organizēs Juridisko dienestu sanāksmi, lai 
vienotos par tiesību aktu grozījumu paraugu, kas nodrošinātu tiesību aktu piemērošanu latu 
un euro vienlaicīgas apgrozības un cenu paralēlās atspoguļošanas periodā.  
  



 

  

Valsts kanceleja 48 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

2012 
 

PROTOKOLS Nr. 50 

13/12/2012 
 

34.§ 
Dažādi jautājumi 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane) 

… 
3. Aicināt valsts sekretārus stingri ievērot Ministru prezidenta 2012.gada 8.oktobra 

rezolūcijā Nr.111-1/99 noteikto un rūpīgāk izvērtēt katra ministrijas deleģētā pārstāvja 
klātbūtnes lietderību jautājumu izskatīšanā Ministru kabineta sēdē.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 44 

01/11/2012 
 

32.§ 
Informatīvais ziņojums par tiešās pārvaldes iestāžu padotības formu 

____________________________________________________ 

(I.Gailīte, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par tiešās pārvaldes iestāžu 
padotības formu.  

2. Ministrijām, iesniedzot Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus par valsts 
aģentūru statusa maiņu un tiešās pārvaldes iestāžu nolikumu apstiprināšanu, ievērot, ka 
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta 5.prim daļu tiešajā pārvaldē institucionālo 
padotību īsteno pakļautības formā, ja likumā nav noteikts citādi.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 35 

30/08/2012 
 

26.§ 
Par atsevišķiem dokumentu aprites jautājumiem 

____________________________________________________ 

(L.Peinberga, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvja sniegto informāciju par to dokumentu 
statusa regulāras pārskatīšanas nepieciešamību, kuriem noteikts lietojuma ierobežojums 
"Ierobežotas pieejamības informācija" un "Dienesta vajadzībām", un par šī lietojuma 
ierobežojuma noteikšanas pamatotību.  

2. Atzīmēt, ka valsts sekretāri atbalsta ministriju lietvedībā esošās dokumentācijas 
pārskatīšanu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.   
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PROTOKOLS Nr. 26 

28/06/2012 
 

52.§ 
Informatīvais ziņojums par valsts aģentūru statusa maiņu 

____________________________________________________ 

(I.Gailīte, Z.Liepiņa, G.Kauliņš, M.Lazdovskis, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas sniegto informāciju par 
valsts aģentūru statusa maiņu.  

2. Atzīmēt, ka:  
2.1. konstatējot aģentūras darbības atbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, 

izskatīšanai Ministru kabinetā virza attiecīgās aģentūras nolikumu, kurš izdots saskaņā ar 
Publisko aģentūru likuma 4.panta otro daļu, paredzot nolikuma spēkā stāšanās laiku 
2013.gada 1.janvārī. Nolikuma anotācijā norāda informāciju par veikto funkciju un valsts 
aģentūras budžeta veidošanās izvērtējumu un atbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, 
kā arī citu informāciju;  

2.2. konstatējot aģentūras darbības neatbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām:  
2.2.1. ja paredzēta valsts aģentūras tiesiskā statusa maiņa uz tiešās pārvaldes iestādi, 

izskatīšanai Ministru kabinetā virza tiešās pārvaldes iestādes nolikumu, kurš izdots saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu, paredzot nolikuma spēkā stāšanās laiku 
2013.gada 1.janvārī. Nolikuma noslēguma jautājumos norāda ar statusa maiņu saistītos 
jautājumus, tai skaitā norādot, ka tiešās pārvaldes iestāde ir attiecīgās aģentūras funkciju, 
tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Nolikuma 
anotācijā norāda informāciju par veikto funkciju un valsts aģentūras budžeta veidošanās 
izvērtējumu un neatbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, kā arī citu informāciju;  

2.2.2. ja paredzēta valsts aģentūras reorganizācija vai likvidācija Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15.panta trešajā vai ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos, izskatīšanai Ministru 
kabinetā virza attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu par aģentūras reorganizāciju vai 
likvidāciju. Rīkojuma projekta anotācijā norāda informāciju par veikto izvērtējumu atbilstoši 
Publisko aģentūru likuma 7.panta otrās daļas prasībām, kā arī citu informāciju;  

2.3. ievērojot Publisko aģentūru likuma 3.panta ceturto daļu, nav atbalstāma tādu 
valsts tiešās pārvaldes iestāžu nosaukumu veidošana, kura ietver vārdkopu „valsts aģentūra”.  

3. Ņemot vērā Valsts sekretāru sanāksmes š.g. 23.februāra protokollēmumu (Prot.Nr.8 
38.§), lai aģentūra varētu sākt darboties kā budžeta nefinansēta iestāde sākot ar 2013.gadu, 
un, lai nodrošinātu, ka ministrijas iesniedz budžeta nefinansētu institūciju budžeta projektus 
Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā, lēmumam Ministru kabinetā par 
budžeta nefinansētas iestādes izveidi ir jābūt pieņemtam līdz 2012.gada1.augustam.  
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PROTOKOLS Nr. 22 

31/05/2012 
 

39.§ 
Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes reglamenta grozījumiem 

SAN-1020 
___________________________________________________ 

 (G.Freimane, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes (turpmāk - NTSP) reglamenta grozījumiem.  

2. Atzīmēt, ka turpmāk:  
2.1. Valsts sekretāru sanāksmes protokolā tiks ierakstīts, kurš no sociālajiem 

partneriem pieteicies atzinuma sniegšanai;  
2.2. ministrijām (tiesību akta projekta izstrādātājiem) e-pastus ar precizētiem tiesību 

aktu projektiem un informāciju par saskaņošanas sanāksmēm jānosūta uz sociālo partneru 
oficiālajām e-pasta adresēm (lddk@lddk.lv un lbas@lbas.lv);  

2.3. NTSP sekretariāts turpmāk neveiks sociālo partneru atzinumu noformēšanu uz 1 
veidlapas un nosūtīšanu ministrijai, bet - sociālie partneri paši no oficiālajām e-pasta adresēm 
(lddk@lddk.lv un lbas@lbas.lv) nosūtīs savus atzinumus tiesību akta projekta izstrādātājam;  

2.4. NTSP sēdes lēmuma projektu turpmāk sagatavos jautājuma iesniedzējs un pirms 
sēdes nosūtīs NTSP sekretariātam. Iesniedzot lēmuma projektu tieši pirms sēdes, jautājuma 
iesniedzējam jānodrošina NTSP sēdes dalībniekus ar dokumenta izdrukām.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 20 

17/05/2012 
 

41.§ 
Par dokumentu ar statusu "informācija dienesta vajadzībām" nosūtīšanu ministrijām 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane) 
 

Atzīmēt, ka turpmāk Valsts kanceleja Ministru kabineta sēžu darba kārtībā iekļautos 
projektus un ar tiem saistītos dokumentus, Ministru kabineta tiesību aktus un Ministru 
prezidenta rīkojumus, kam noteikts statuss "informācija dienesta vajadzībām", ministrijām 
nosūtīs tikai elektroniski - pārraidot publiskajā elektroniskajā sakaru tīklā, izmantojot 
Satversmes aizsardzības biroja atzītu šifrēšanas metodi.  
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PROTOKOLS Nr. 16 

19/04/2012 
 

40.§ 
Par administratīvā sloga mazināšanu valsts pārvaldē 

____________________________________________________ 

(G.Kauliņš, M.Pūķis, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.  
2. Ministrijām nodrošināt, ka dalībai darba grupās un saskaņošanas sanāksmēs tiek 

deleģēti ministriju pārstāvji, kuri ir kompetenti paust pārstāvamās iestādes viedokli un 
piedalīties lēmuma pieņemšanā.  

3. Ministrijām ievērot Ministru kabineta kārtības rullī noteikto tehniskajiem 
projektiem piemērojamo noklusējuma saskaņojuma kārtību un nepieprasīt no citām 
ministrijām atzinuma vai saskaņojuma sniegšanu, ja vien cita ministrija nav informējusi, ka 
sniegs atzinumu.  

4. Ņemot vērā, ka plānots uzsākt Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumu izstrādi, 
ministrijām līdz š.g. 10.maijam elektroniski nosūtīt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta 
vadītājai, Valsts kancelejas direktora vietniecei I.Gailītei (inese.gailite@mk.gov.lv) vai Valsts 
kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas vietniecei S.Līcei (solveiga.lice@mk.gov.lv) 
priekšlikumus par procedūrām, kuras būtu pārskatāmas gatavojot tā grozījumus.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 14 

05/04/2012 
 

24.§ 
Par konsultatīvo padomju personālsastāva apstiprināšanu ar Ministru kabineta 

rīkojumu 
____________________________________________________ 

(I.Gailīte, E.Dreimane) 
 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas, Valsts 
kancelejas direktora vietnieces I.Gailītes sniegto informāciju un ministrijām, veicot citus 
būtiskus grozījumus normatīvajos aktos, paredzēt, ka konsultatīvo institūciju personālsastāvu 
apstiprina ar attiecīgā ministra rīkojumu.  
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2011 
 

PROTOKOLS Nr. 50 

22/12/2011 
 

55.§ 
Par likumos doto uzdevumu izpildi 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.  
2. Ministrijām:  
2.1. iepazīties ar Valsts kancelejas apkopoto informāciju par noteiktajā termiņā 

neizpildītajiem Ministru kabinetam likumos dotajiem uzdevumiem;  
2.2. regulāri sekot līdzi uzdevumu izpildes gaitai, nodrošinot savlaicīgu to izpildi, 

nepieciešamības gadījumā iesniedzot noteiktā kārtībā priekšlikumus tiesību aktu projektu 
veidā par likumos doto uzdevumu termiņu grozīšanu;  

2.3. izstrādājot likumprojektus, noteikt izpildāmus termiņus Ministru kabineta 
noteikumu izdošanai.  

 
56.§ 

Par institūciju darbības stratēģiju izstrādi 
____________________________________________________ 

(Ģ.Blumers, G.Pūķītis, S.Bajāre, M.Lazdovskis, D.Lucaua, E.Dreimane) 
 

1. Konceptuāli atbalstīt Valsts kancelejas piedāvāto risinājumu, lai atteiktos no iestāžu 
darbības stratēģijām, kas paredz, ka vienīgais iestādes vadības dokuments ir institūcijas darba 
plāns vidējam termiņam, kas tiek sagatavots pamatojoties uz Valdības rīcības plānu 
deklarācijā doto uzdevumu izpildei, attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos 
ietvertiem uzdevumiem, kuru īstenošanu ir iespējams īstenot vidējā termiņa budžeta 
izdevumu kopapjoma ietvaros, kas paredzēts attiecīgajai institūcijai.  

2. Ņemot vērā nepieciešamo laika ietvaru normatīvo aktu sagatavošanai, minētā 
risinājuma ieviešanai, atbalstīt, ka ar 2012.gadu ministriju darbības stratēģijas apstiprina 
atbildīgais ministrs.  

3. Pieņemt zināšanai informāciju, ka Valsts kanceleja:  
3.1. sagatavos informatīvo ziņojumu, par attiecīgā risinājuma ieviešanu un 

nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā 
2012.gada janvārī;  

3.2. attiecīgo izmaiņu sagatavošanai normatīvajos aktos tiks izveidota darba grupa, 
kurā tiktu iesaistītas visas ieinteresētās institūcijas.  
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PROTOKOLS Nr. 29 

28/07/2011 
 

44.§ 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā" 

TA-1732 
_____________________________________________________ 

(M.Brencis, I.Kļaviņa, A.Vanaga, E.Dreimane) 
 

1. Ņemot vērā, ka sanāksmes dalībnieki atbalsta Ārlietu ministrijas priekšlikumu - 
disciplinārlietu par ministrijas valsts sekretāru izmeklē ar Ministru kabineta rīkojumu 
apstiprināta komisija, kas ir atšķirīgs no Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa sēdes 
protokollēmumā (prot. Nr.24 28.§) Finanšu ministrijai dotā uzdevuma - sagatavot un noteiktā 
kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts civildienesta ierēdņu 
disciplināratbildības likuma 24.pantā, paredzot, ka disciplinārlietu izskata Finanšu ministrija, 
gadījumā, ja to pret kādas citas ministrijas valsts sekretāru ir ierosinājis finanšu ministrs pēc 
saskaņošanas ar nozares ministru, likumprojektu izskatīt Ministru kabineta komitejas sēdē.  

2. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju un iesniegt Valsts 
kancelejā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 24 

16/06/2011 
 

45.§ 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko praksi Ministru kabineta rīkojumu noformēšanā, 

ja tiesiskais regulējums tajā apvieno atšķirīga rakstura pēc būtības nodalāmas 
darbības" 

TA-1337 
____________________________________________________ 

(L.Medina, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.  
2. Valsts kancelejai, pārskatot Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatu, ietvert 

tajā metodiskus norādījumus Ministru kabineta rīkojumu projektu noformēšanai.  
3. Līdz Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas pārskatīšanai Ministru 

kabineta rīkojuma projektu noformēšanā ievērot šādus principus:  
3.1. viens no likumdošanas kvalitātes rādītājiem ir tiekšanās uz minimālu normatīvo 

aktu skaitu, ko var attiecināt arī uz citiem tiesību aktiem;  
3.2. Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanā būtu jāņem vērā tie paši 

principi, pēc kādiem tiek gatavoti Ministru kabineta noteikumu projekti. Vienā Ministru 
kabineta rīkojumā būtu jāiekļauj tiesību normas, kuras vieno kopīgs regulēšanas priekšmets 
vai mērķis. Tiesību aktā ietvertajām tiesību normām jābūt savstarpēji loģiski saistītām un 
jāveido pabeigts regulējums. Ministru kabineta rīkojuma nosaukumam precīzi jāatspoguļo 
attiecīgā tiesību akta saturs;  

3.3. Ministru kabineta rīkojuma projektā var iekļaut tiesisko regulējumu, kas regulē 
pēc būtības nodalāmas darbības, ja tiek ievēroti 3.2.apakšpunktā minētie nosacījumi un 
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nepastāv kādi tiesiskie šķēršļi attiecīgā regulējuma ietveršanai vienā tiesību aktā (piemēram, 
lēmumu pieņemšanas tiesības par attiecīgajiem jautājumiem pieder dažādiem tiesību 
subjektiem, viena lēmuma pieņemšanai kā tiesiskais priekšnoteikums ir nepieciešama otra 
lēmuma spēkā stāšanās vai pastāv atšķirīga adresāta iepazīstināšanas procedūra (individuāla 
vai oficiāla publikācija) u.tml.);  

3.4. jāizvairās no tāda regulējuma ietveršanas vienā Ministru kabineta rīkojumā, kuram 
ir atšķirīga pārsūdzības kārtība. Pretējā gadījumā adresātam var rasties neskaidrības par 
attiecīgo tiesību normu pārsūdzības iespējām. Piemēram, būtu jāizvairās no politisko lēmumu 
un administratīvo aktu iekļaušanas vienā Ministru kabineta rīkojumā, jo politiskie lēmumi nav 
pārsūdzami administratīvā procesa kārtībā. Ja vienā Ministru kabineta rīkojumā tomēr tiek 
iekļauts tiesiskais regulējums ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību, tad tai tiesību aktā jābūt 
nepārprotami izskaidrotai;  

3.5. gadījumos, kad rīkojuma projekts būs uzskatāms par administratīvo aktu, tam 
jāatbilst Administratīvā procesa likuma noteikumiem par administratīvā akta izdošanu un tā 
sastāvdaļām;  

3.6. Ministru kabineta rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā 
(anotācijā) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijai Nr.19 "Tiesību 
akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" būtu norādāms pamatojums 
rīkojuma projektā iekļauto atšķirīgo darbību iekļaušanai vienā rīkojuma projektā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 20 

19/05/2011 
 

50.§ 
Par ministriju pārstāvju un citu uzaicināto piedalīšanos Ministru kabineta komitejas 

sēdēs un Ministru kabineta sēdēs 
____________________________________________________ 

(E.Dreimane) 
 

No 23.maija atsāksies Ministru kabineta komiteju un Ministru kabineta sēžu norise 
Zaļā zālē. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sēžu darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru 
kabineta sēdes atklātajā daļā visu laiku varēs piedalīties Ministru kabineta kārtības rullī 
noteiktie pārstāvji un žurnālisti, bet ministriju un citu institūciju pārstāvji, kas uzaicināti tikai 
konkrētu jautājumu izskatīšanā, tiks aicināti Zaļā zālē neilgi pirms attiecīgā jautājuma 
izskatīšanas un viņiem zāle jāatstāj pēc jautājuma izskatīšanas.  

Sēdes norises laikā pārvietoties uz vai no Zaļās zāles aicinām tajos brīžos, kad beidzas 
noteikta jautājuma izskatīšana un zāli atstāj vai tajā ieiet ministriju un citu institūciju pārstāvji.  
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PROTOKOLS Nr. 10 

10/03/2011 
 

36.§ 
Dažādi jautājumi 

____________________________________________________ 

(M.Bičevskis, G.Puķītis, R.Beinarovičs, A.Teikmanis, J.Sārts, M.Gruškevics, S.Zvidriņa, M.Lazdovskis, J.Šnore, 
E.Dreimane) 

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pieteikto diskusiju par caurlaižu sistēmu.  
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegtos priekšlikumus par Ministru 

prezidenta rezolūciju gatavošanu.  
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par to, ka ministrijām, sagatavojot 

iesniegšanai Ministru kabinetā dokumentu ar lietojuma ierobežojumu, rūpīgi jāizvērtē un 
jāpamato šāda statusa noteikšanas nepieciešamība un tas, cik augstas aizsardzības pakāpes 
ierobežojums piešķirams.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 9 

03/03/2011 
 

35.§ 
Par normatīvo aktu projektu saskaņošanas termiņiem 

____________________________________________________ 

(M.Bičevskis, A.Matīss, A.Razāns, G.Puķītis, L.Medina, E.Dreimane) 
 

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus un atbalstīt Finanšu ministrijas ierosinājumu 
veikt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī.  

2. Atzīmēt, ka sanāksmes dalībnieki piekrīt Valsts sekretāru 2010.gada 28.oktobra 
sanāksmē (prot. Nr.42 30.§) noteikto kārtību attiecībā uz tiesībām neievērot ministrijas 
lūgumu –atzinumu par tiesību akta projektu sniegt saīsinātā termiņā –, ja steidzamība nav 
argumentēta ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem, papildus Tieslietu ministrijai 
un Finanšu ministrijai piemēro arī Ārlietu ministrija.  

3. Ārlietu ministrijai reizi ceturksnī informēt valsts sekretārus par tuvākajos 4 mēnešos 
plānotajām citu valstu Prezidentu un Ministru prezidentu vizītēm Latvijā.  
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2010 
 

PROTOKOLS Nr. 46 

09/12/2010 
 

35.§ 
Par 2010.gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem 

_____________________________________________________ 

(I.Juhansone, M.Bičevskis, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.  
2. Ņemt vērā, ka par oficiālu dalībvalsts viedokli saziņā ar Eiropas Komisiju var tikt 

uzskatīta arī elektroniskā sarakste, ko Eiropas Komisija var izmantot kā argumentu potenciālas 
tiesvedības gadījumā.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 45 

02/12/2010 
 

141.§ 
Par starptautisko līgumu projektu un atrunu saskaņošanas termiņiem 

SAN-3433 
____________________________________________________ 

(L.Medina, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par nepieciešamību 
savlaicīgi izvērtēt starptautisko līgumu projektus un citu valstu izteiktās atrunas par 
starptautiskajiem līgumiem.  

2. Ministrijām turpmāk ievērot, ka Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra sēdes 
protokola Nr. 10 1. § 3. punktā minētie starptautisko līgumu projekti pirms to nosūtīšanas 
saskaņošanai citai līgumslēdzējai pusei, kā arī citu līgumslēdzēju valstu izteiktās atrunas par 
starptautiskajiem līgumiem nosūtāmas viedokļa sniegšanai ministrijām un institūcijām 
savlaicīgi, paredzot viedokļa sagatavošanai ne mazāk kā piecas darbdienas no viedokļa 
pieprasījuma nosūtīšanas dienas.  
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PROTOKOLS Nr. 43 

04/11/2010 
 

29.§ 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā" 

TA-2822 
___________________________________________________ 

(L.Ozols, V.Elksnis, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, G.Veismane) 

…  
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju vienoties 

par turpmāko praksi normatīvo aktu projektu noformēšanā, ja tiesiskais regulējums apvieno 
atšķirīga rakstura, pēc būtības nodalāmas darbības, un Tieslietu ministrijai sniegt attiecīgu 
informāciju Valsts sekretāru sanāksmē.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 42 

28/10/2010 
 

30.§ 
Par normatīvo aktu projektu saskaņošanas termiņiem 

____________________________________________________ 

(G.Kauliņš, G.Puķītis, M.Lazdovskis, L.Straujuma, I.Pētersone, J.Sārts, L.Medina, E.Dreimane) 
 

1. Ņemot vērā neapmierinošo situāciju, kad lielākā daļa no Ministru kabinetā 
pieņemtajiem tiesību aktiem tiek iesniegti pieņemšanai steidzamības kārtā un apejot Ministru 
kabineta kārtības rullī noteikto projektu saskaņošanas un virzības kārtību, ievērot, ka tiesību 
aktu projekti virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtā tikai izņēmuma 
gadījumos (ārkārtas situācijā un tamlīdzīgi) un steidzamības pamatojumam jābūt objektīvam 
un izsmeļoši argumentētam.  

2. Likumos un citos tiesību aktos dotie uzdevumi par tiesību aktu projektu 
sagatavošanu izpildāmi savlaicīgi, ievērojot Kārtības rullī noteikto saskaņošanas un virzības 
kārtību. Nav atbalstāma tādu projektu pieteikšana izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības 
kārtā, kuru steidzamības iemesls ir laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa nokavējums.  

3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija, savstarpēji saskaņojot kopējo 
nostāju, patur tiesības neievērot ministrijas lūgumu –atzinumu par tiesību akta projektu 
sniegt saīsinātā termiņā –, ja steidzamība nav argumentēta ar iepriekš neparedzamiem 
ārkārtējiem apstākļiem.  

 4. Atzīmēt, ka turpmāk Finanšu ministrija piemēros Kārtības ruļļa 93.punktā paredzēto 
regulējumu un atzinuma parakstīšanai pilnvaros departamentu vadītājus.  
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PROTOKOLS Nr. 21 

27/05/2010 
 

31.§ 
Par tiesību akta projekta pavadvēstules noformēšanu atbilstoši Ministru kabineta 

kārtības ruļļa 5.pielikumam 
____________________________________________________ 

(G.Veismane) 
 

1. Ministrijām, gatavojot tiesību akta projekta pavadvēstuli, lūdzu ievērot Ministru 
kabineta kārtības ruļļa 5.pielikumā noteiktā pavadvēstules parauga aizpildīšanu un tabulas 
rindās precīzi aizpildīt norādāmo informāciju.  

2. Valsts kancelejai sagatavoto informāciju par biežāk konstatētajām nepilnībām 
ministriju iesniegto tiesību aktu projektu pavadvēstulēs elektroniski nosūtīt valsts sekretāriem 
un ministriju kancelejām.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 20 

20/05/2010 
 

44.§ 
Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas izpildi 

____________________________________________________ 

(L.Straujuma, B.Bāne, M.Gruškevics, M.Lazdovskis, G.Puķītis, R.Beinarovičs, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.  
2. Vienoties, ka valsts pārvaldes iestādes mājas lapā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

92.panta otrā daļā minētā informācija ievietojama šādā apjomā:  
2.1. amatpersonas vārds, uzvārds;  
2.2. mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 18 

06/05/2010 
 

42.§ 
Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotās daļas un Administratīvā procesa 

likuma 59.panta otrās daļas ieviešanu 
____________________________________________________ 

(E.Kušners, M.Lazdovskis, L.Straujuma, D.Lucaua, A.Matīss, G.Veismane) 
 

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta padomnieka E.Kušnera sniegto informāciju un 
sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 
astotajā daļā un Administratīvā procesa likuma 59.panta otrajā daļā ietverto normu, kas 
uzdod par pienākumu iestādēm pašām iegūt informāciju, kas nepieciešama lēmuma 
pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, nevis pieprasīt to no 
privātpersonas, ieviešanu.  
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43.§ 

Par Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punktā noteiktās noklusējuma saskaņojuma 
procedūras ievērošanu 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane, G.Veismane) 
 

Lai nekavētu tehnisko projektu operatīvu virzību uz Ministru kabineta sēdi, ministrijām 
(institūcijām), saskaņojot izsludināto projektu, kuram ir piemērota saīsināta izsludināšanas un 
saskaņošanas kārtība – noklusējuma saskaņojuma procedūra, ievērot Ministru kabineta 
kārtības ruļļa 90.punktā noteikto un pozitīva saskaņojuma gadījumā nesniegt ministrijai – 
projekta izstrādātājai informāciju (atzinuma vai e-pasta veidā), ka par izsludināto projektu 
iebildumu un priekšlikumu nav, kā arī atturēties no redakcionālu priekšlikumu sniegšanas 
(atzinuma vai e-pasta veidā).  
 

 

PROTOKOLS Nr. 16 

22/04/2010 
 

26.§ 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas 

Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības 
jomā" 

TA-645 
____________________________________________________ 

(L.Medina, I.Gailīte, A.Teikmanis, L.Miezīte, B.Pētersone) 

…  
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija, ņemot vērā arī Valsts oficiālo elektronisko 

publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcijā (Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa 
rīkojums Nr.206) atbalstītos risinājumus, sadarbībā ar Ārlietu ministriju izstrādās un noteiktā 
kārtībā iesniegs Ministru kabinetā Valsts oficiālo publikāciju likumprojektu, radot vienotu 
praksi spēkā esamībai un spēku zaudēšanai normatīvajiem aktiem, ar kuriem tiek apstiprināti 
starptautiskie līgumi.  
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PROTOKOLS Nr. 14 

08/04/2010 
 

11.§ 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos 

Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"" 
TA-791 

____________________________________________________ 

 (L.Straujuma, I.Burmistrovs, M.Bičevskis, V.Stūris, I.Aile, A.Teikmanis, I.Juhansone, G.Veismane) 

… 
3. Valsts sekretāriem izvērtēt viņu padotībā esošās ministrijas mājas lapā ievietotās 

struktūrvienību kontaktinformācijas pilnīgumu un nodrošināt tās atbilstību Ministru kabineta 
2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 
11.2.3.apakšpunktā noteiktajam.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

28/01/2010 
 

65.§ 
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 10.septembra sanāksmes protokola Nr.35 

42.§ 1.punktu 
____________________________________________________ 

(E.Dreimane, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.  
2. Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu, ka turpmāk informācijas nosūtīšana no 

ministrijām uz Valsts kanceleju par uzdevumu izpildes kontroles jautājumiem notiek tikai 
elektroniskā veidā – ministrijām sistēmā DAUKS ievietojot ministrijas kontroles vienības 
sagatavoto šādu informāciju:  

2.1. priekšlikumus par izpildīto vai neaktuālo uzdevumu noņemšanu no kontroles;  
2.2. priekšlikumus par uzdevumu izpildes kontroles termiņa pagarinājumu, norādot 

konkrētu datumu, ja termiņa pagarinājumam nav nepieciešams izdot tiesību aktu.  
3. Noteikt, ka ministrijas Valsts kancelejai sniedz tikai šī protokollēmuma 2.punktā 

minēto informāciju un, ka resursu taupības nolūkā, nav nepieciešams sniegt Valsts kancelejai 
uzdevuma izpildes gaitas aprakstu, ja vienlaicīgi ar to netiek sniegts kāds no šī 
protokollēmuma 2.punktā minētajiem priekšlikumiem.  

4. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 10.septembra 
sanāksmes protokola Nr.35 42.paragrāfa 1.1.apakšpunktu.  

5. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja turpmāk reizi mēnesī Valsts sekretāru sanāksmē 
informēs ministriju valsts sekretārus par noteiktajā termiņā neizpildītajiem attiecīgās 
ministrijas kontrolē esošajiem uzdevumiem.  
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2009 
 

PROTOKOLS Nr. 48 

17/12/2009 
 

40.§ 
Par valsts portālu www.latvija.lv 

___________________________________________________________ 

(L.Straujuma, G.Ozols, U.Bisenieks, A.Teikmanis, U.Lielpēters, V.Narnicka, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto 
informāciju.  

2. Atbalstīt priekšlikumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai turpmāk 
reizi divos mēnešos informēt Valsts sekretāru sanāksmi par virtuālās vienas pieturas 
aģentūras attīstības risinājumiem.  

3. Atzīmēt, ka nākamā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas prezentācija 
ietvers informāciju par koplietošanas rīkiem e-pakalpojumu sniegšanā un personalizētiem e-
pakalpojumiem. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijai prezentācijā ietvert konkrēta e-pakalpojuma demonstrējumu.  

 
42.§ 

Par "Koncepcijas par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas 
vienkāršošanu" saskaņošanas gaitu 

___________________________________________________________ 

(L.Straujuma, R.Osvalde, U.Lielpēters, A.Ploriņš, G.Puķītis, J.Sārts, R.Beinarovičs, A.Teikmanis, 
M.Lazdovskis, M.Priede, A.Vilks, G.Veismane) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos 
viedokļus par Koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas 
vienkāršošanu un tā saskaņošanas gaitu.  

2. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju 
par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām attiecībā uz 
civildienesta ieviešanu pašvaldībās.  

3. Atzīmēt, ka sanāksmes dalībnieki atbalsta koncepcijas projektā ietverto 3.variantu 
valsts civildienesta sistēmas turpmākai attīstībai.  
4. Atbalstīt priekšlikumu Valsts kancelejai, izveidojot darba grupu nepieciešamo grozījumu 
Valsts civildienesta likumā sagatavošanai, iekļaut tajā Labklājības ministrijas pārstāvjus. 
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PROTOKOLS Nr. 42 

05/11/2009 
 

49.§ 
Par virtuālo vienas pieturas aģentūru valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā 

___________________________________________________________ 

(L.Straujuma, G.Ozols, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, A.Ploriņš, U.Bisenieks, M.Gruškevics, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto 
informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par valsts portālu www.latvija.lv. 
Atzīmēt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sagatavoto prezentāciju 
elektroniski nosūtīs visām ministrijām.  

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:  
2.1. š.g. 26.novembra Valsts sekretāru sanāksmē sniegt informāciju par vienas pieturas 

aģentūras principa tehnoloģiskā risinājuma iespējām;  
2.2. š.g. 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmei sagatavot diskusiju par valsts portālu 

www.latvija.lv, iepriekš elektroniski nosūtot uz ministriju valsts sekretāru e-pastiem 
informāciju par plānotās diskusijas ietvaru.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 39 

15/10/2009 
 

38.§ 
Par koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas 

vienkāršošanu 
VSS-1465 

___________________________________________________________ 

(B.Medvecka, L.Straujuma, G.Puķītis, A.Teikmanis, I.Bite, J.Bunkšs, M.Lazdovskis, V.Reitere, G.Veismane) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Valsts sekretāru š.g. 

8.oktobra sanāksmē izsludināto Koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā 
civildienesta sistēmas vienkāršošanu.  

2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par nepieciešamību pārskatīt 
valsts civildienesta ierēdņa definīciju un sistēmā neiekļaut kvalificētā un fiziskā darba veicējus, 
atzīt par nepieciešamu Valsts kancelejai koncepcijas pirmo variantu papildināt ar vēl vienu 
risinājuma apakšvariantu valsts civildienesta sistēmas turpmākai attīstībai.  
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PROTOKOLS Nr. 35 

10/19/2009 
 

42.§ 
Dažādi 

___________________________________________________________ 

 (M.Bičevskis, A.Teikmanis, R.Beinarovičs, I.Pētersone, E.Dreimane, G.Veismane) 
 

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska priekšlikumus un 
sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par uzdevumu izpildes kontroli ministrijās un Valsts 
kancelejā, ministrijām turpmāk reizi mēnesī (līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam) 
iesniegt Valsts kancelejā:  

1.1. informāciju par visiem noteiktajā termiņā neizpildītajiem attiecīgās ministrijas 
kontrolē esošajiem uzdevumiem:  

1.1.1. ministra parakstītu informāciju – par likumos un Saeimas lēmumos, Ministru 
kabineta tiesību aktos, Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumos un Ministru 
prezidenta rīkojumos un rezolūcijās dotajiem uzdevumiem;  

1.1.2. valsts sekretāra parakstītu informāciju – par Valsts sekretāru sanāksmes 
protokollēmumos un Valsts kancelejas direktores rezolūcijās dotajiem uzdevumiem;  

1.2. ja nepieciešams, valsts sekretāra parakstītu informāciju par uzdevumu izpildi, kuri 
doti saistībā ar Ministru kabinetam un Ministru prezidentam iesniegto privātpersonu lūgumu, 
sūdzību, priekšlikumu un jautājumu izskatīšanu atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijām. 
Vienlaikus ministrijām izvērtēt iespēju, gadījumos, kad par attiecīgā uzdevuma izpildi 
jāinformē Ministru prezidents, sniedzot atbildi privātpersonai, norādīt Ministru prezidentu kā 
otro adresātu.  

2. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja patur tiesības piemērot līdzšinējo kārtību attiecībā uz 
to uzdevumu kontroli, par kuriem ministrija nebūs sniegusi informāciju ikmēneša pārskatā.  

3. Ņemot vērā valstī noteikto taupības režīmu un nepieciešamību pārskatīt valsts 
pārvaldei noteikto funkciju īstenošanas apjomu, atbalstīt Finanšu ministrijas valsts sekretāra 
M.Bičevska priekšlikumu izveidot darba grupu grozījumu izstrādei Iesniegumu likumā. 
Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Ārlietu ministrijai līdz š.g. 17.septembrim 
priekšlikumus par darba grupas vadību un pārstāvju dalību tajā elektroniski nosūtīt uz e-pastu 
Valsts kancelejas direktora vietniecei tiesību aktu lietās E.Dreimanei 
(elita.dreimane@mk.gov.lv).  

 
 

PROTOKOLS Nr. 32 

20/08/2009 
 

33.§ 
Par steidzamības kārtībā izskatāmajiem jautājumiem 

___________________________________________________________ 

 (M.Lazdovskis, A.Ploriņš, G.Veismane) 
 

Ministrijām turpmāk ņemt vērā, ka steidzamie un iekļaušanai Ministru kabineta sēdes 
papildu darba kārtībā piesakāmie projekti iesniedzami Valsts kancelejā līdz iepriekšējās 



 

  

Valsts kanceleja 64 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

nedēļas piektdienai plkst.14.00, lai Valsts kanceleja šos jautājumus varētu sagatavot 
apspriešanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes sanāksmē pirmdienā.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 24 

18/06/2009 
 

53.§ 
Par tiesību aktu projektu iesniegšanas kārtību 

___________________________________________________________ 

 (L.Peinberga, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, J.Sārts, A.Teikmanis, E.Dreimane) 
 

Ņemot vērā, ka no dokumenta statusa (ierobežotas pieejamības informācija vai 
vispārpieejama informācija) ir atkarīgs, cik plašam lietotāju lokam lēmējinstitūciju sēžu 
dokumentu pārvaldības sistēmā ePortfelis Ministru kabineta sēdē izskatāmie dokumenti būs 
pieejami, lūdzu valsts sekretāram rūpīgi sekot dokumenta statusa savlaicīgai noteikšanai un 
tā pareizai atspoguļošanai (par katru iesniedzamo dokumentu) ministrijas iesniedzamo 
dokumentu pavadvēstules 9.punktā.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 19 

14/05/2009 
 

40.§ 
Par š.g. 13.maijā prezentēto valsts aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas 

modeli 
_____________________________________________________ 

(M.Bičevskis, M.Lazdovskis, L.Straujuma, I.Zalpētere, N.Freivalds, A.Ploriņš, A.Matīss, B.Pētersone, 
G.Veismane) 

 

1. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska piedāvāto un 
Valsts kancelejas š.g. 13.maijā prezentēto valsts aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas 
modeļa pilnveidošanu:  

1.1. aģentūras statuss maināms no "budžeta iestāde" uz "budžeta finansēta 
institūcija";  

1.2. valsts budžetā atspoguļojama dotācija, ja tāda ir, bet valsts budžetā vairs nav 
jāplāno aģentūras ieņēmumi/izdevumi nākamajam gadam;  

1.3. pašu ieņēmumu atlikums gada beigās pāriet uz nākamo gadu (bet ne dotācijas 
atlikums);  

1.4. finansēšanas plāns aģentūrai sastādāms tikai par dotāciju;  
1.5. aģentūras budžetu un ieņēmumu izlietojumu apstiprina Ministru kabinets;  
1.6. maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets;  
1.7. atskaitīšanās prasības nosakāmas tādas pašas kā budžeta iestādei (gan par 

dotāciju, gan pašu ieņēmumiem).  
2. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija sēdē.  
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PROTOKOLS Nr. 16 

23/04/2009 
 

45.§ 
Par saskaņotāju norādīšanu izsludināmā projekta pieteikumā 

____________________________________________________ 

(G.Veismane) 
 

Līdz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta 
kārtības rullis" 4.punktā minētās instrukcijas izdošanai noteikt, ka projekta pieteicēja 
ministrija ir atbildīga, lai Valsts sekretāru sanāksmē izsludināmo projektu pieteikumā kā 
institūcijas, kuru saskaņojumi ir nepieciešami, tiktu norādītas visas institūcijas, kuru 
kompetencē ir projekta anotācijas attiecīgās sadaļas izvērtēšana.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 9 

05/03/2009 
 

55.§ 
Informatīvais ziņojums par koncepcijas "Par vienotas apdrošināšanas sistēmas 

ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās" izstrādes gaitu 
TA-670 

____________________________________________________ 

(K.Soms, M.Lazdovskis, G.Puķītis, A.Vilks, M.Bičevskis, L.Straujuma, J.Bundulis, R.Beinarovičs, S.Dombrovska, 
N.Freivalds, A.Freidenfelds, G.Veismane) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku 
izteiktos viedokļus par vienotas veselības apdrošināšanas sistēmas īstenošanas institucionālā 
nodrošinājuma un darbinieku veselības apdrošināšanas nosacījumu iespējamiem variantiem.  

Valsts kancelejai sagatavoto prezentāciju elektroniski nosūtīt ministriju valsts 
sekretāriem (sekretariāta vadītājam).  

2. Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu darbu pie koncepcijas projekta par vienotas 
apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās neturpināt un Valsts 
kancelejai sagatavot attiecīgu normatīvā akta projektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu 
Ministru prezidenta 2007.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.369 "Par darba grupu".  

3. Atzīmēt, ka sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki atbalsta Valsts kancelejas 
priekšlikumu, ka, izstrādājot likumprojektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu, likumprojektā ir iekļaujamas prasības attiecībā 
uz pieļaujamiem vienotiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) 
sociālajiem labumiem, tai skaitā veselības un dzīvības apdrošināšanu.  
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PROTOKOLS Nr. 5 

05/02/2009 
 

55.§ 
Par dokumentu elektronisko apriti valsts pārvaldē 

___________________________________________________ 

(L.Straujuma, E.Dreimane, G.Veismane) 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka elektronisku dokumentu apriti starp ministrijām 
(sekretariātu) ir iespējams veikt, izmantojot dokumentu elektroniskās aprites un uzdevumu 
kontroles sistēmas DAUKS vidi. Neskaidrību gadījumā sazināties ar Valsts kancelejas 
Informācijas tehnoloģiju departamenta vecāko referenti Vēsmu Voitkeviču (tālrunis 
67082817, e-pasts: vesma.voitkevica@mk.gov.lv).  

2. Valsts kanceleja vērš uzmanību uz to, ka, sākot ar š.g. 19.janvāri, ir veikusi izmaiņas 
dokumentu nosūtīšanai uz ministrijām (sekretariātu) atbilstoši 2009.gada 15.janvāra Valsts 
sekretāru sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.2 55.§) 3.punktam.  

 

 

PROTOKOLS Nr. 4 

29/01/2009 
 

53.§ 
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu 

pārcelšanu 
TA-2678 

____________________________________________________ 

(I.Vjakse, L.Vancāne, A.Matīss, I.Zalpētere, G.Veismane) 
 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.  
2. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam kopīgi ar Tieslietu ministriju, Bērnu, 

ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības 
ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai 
attiecībā uz darba laika organizēšanu saistībā ar darbadienu pārcelšanu, paredzot attiecīgus 
grozījumus Darba likumā.  

3. Labklājības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem priekšlikumiem 
un iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.  
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PROTOKOLS Nr. 3 

22/01/2009 
 

43.§ 
Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma piemērošanu 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane, G.Veismane) 
 

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nākamajā Valsts sekretāru 
sanāksmē prezentācijas veidā sniegt informāciju par šādiem jautājumiem:  

1.1. kas precizēs zemesgrāmatās nekustamā īpašuma adresi atbilstoši Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kādā laika periodā tas tiks veikts, no kādiem finanšu 
avotiem plānots ņemt finansējumu izmaiņu veikšanai zemesgrāmatā (tas attiecas arī uz citiem 
reģistriem);  

1.2. kā tiks risināts jautājums ar nekustamo īpašumu adresēm, jo, tiesību aktos 
norādot nekustamā īpašuma adresi, nebūs iespējams identificēt, vai atbilstoši Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 19.punktam attiecīgais nekustamais 
īpašums atrodas novada pagastā vai novada pilsētā;  

1.3. vai, izstrādājot tiesību aktus, būtu pieļaujama vēl neizveidota novada nosaukuma 
minēšana, vai arī pareizāk ir atsaukties uz esošo adresi un pēc vēlēšanām attiecīgi grozīt nesen 
pieņemto tiesību aktu;  

1.4. kas pārņems rajona padomju esošās lietvedības, arhīva materiālus un saistības.  
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēt iespēju izveidot datu 

bāzi ar aktuālu informāciju par jaunizveidotajiem un darbojošajiem novadiem, ņemot vērā to, 
ka pārskatīt laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurus no šī gada sākuma līdz 2009.gada 1.jūlijam 
varētu būt diezgan laikietilpīgs darbs ne tikai Valsts kancelejai, bet arī ministrijām, kas gatavo 
tiesību aktus iesniegšanai Ministru kabineta sēdē.  
 

 

PROTOKOLS Nr. 2 

15/01/2009 
 

55.§ 
Dažādi 

____________________________________________________ 

(E.Dreimane, I.Gaugers, I.Preimate, L.Straujuma, I.Zalpētere, G.Puķītis, A.Teikmanis, M.Lazdovskis, A.Šinta, 
G.Veismane) 

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sagatavoto informāciju par ministriju 
(sekretariāta) biežāk pieļautajām kļūdām, sagatavojot un iesniedzot tiesību aktu projektus un 
politikas plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus (turpmāk – projekts) 
Valsts kancelejā:  

1.1. tiek norādīts neatbilstošs/kļūdains projekta nosaukums;  
1.2. tiek norādīts neatbilstošs/kļūdains dokumenta veids;  
1.3. netiek ievērota Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcijas Nr.3 "Ministru 

kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība":  
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1.3.1. 8.2.apakšpunktā noteiktā prasība, ka dokumentu datnes nosaukumā izmanto 
tikai latīņu alfabēta burtus un tas nedrīkst būt garāks par 24 simboliem;  

1.3.2. 8.14.apakšpunkta prasība – projekta datnes sagatavošanā nelietot rindkopu 
automātisko numerāciju;  

1.3.3. 17.punkta prasība – dokumenta identificējošās informācijas precizēšana pēc 
pēdējās versijas saglabāšanas;  

1.4. pavadvēstulē netiek norādīta visa nepieciešamā informācija par saskaņošanas 
procedūras ievērošanu – jāmin institūcijas, no kurām noteiktajā termiņā nav saņemts 
atzinums un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs;  

1.5. pēc būtības izskatāmajam projektam netiek pievienoti visi tā izvērtēšanai 
nepieciešamie paskaidrojošie materiāli;  

1.6. piesakot projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, netiek ievērots 
2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 59.punktā 
noteiktais:  

1.6.1. izsludināmajam projektam nevajadzīgi tiek pievienoti paskaidrojošie materiāli;  
1.6.2. tiek pārkāpts projektu pieteikšanas termiņš (līdz otrdienai, plkst.12:00);  
1.6.3. piesakot jaunus projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, pieteikumā 

nenorāda visus ministrijas (sekretariāta) pieteiktos jaunos projektus (projekti pieteikšanai 
Valsts sekretāru sanāksmē netiek nosūtīti kā viens pieteikums).  

2. Ministrijām (sekretariātam) ņemt vērā, ka šī protokollēmuma 1.punktā minēto 
kļūdu konstatēšanas gadījumā Valsts kanceleja turpmāk iesniegtos projektus nereģistrējot 
sūtīs atpakaļ iesniedzējam.  

3. Ņemot vērā, ka ar 2008.gada 4.septembri ir ieviesta vienotā dokumentu aprites un 
kontroles sistēma DAUKS, pieņemt zināšanai, ka, sākot ar š.g. 19.janvāri, tiek veiktas šādas 
izmaiņas dokumentu nosūtīšanai uz ministrijām (sekretariātu):  

visas (steidzamās un parastās) Ministru prezidenta un Valsts kancelejas direktora 
rezolūcijas un tām pievienotie materiāli (izņemot ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta 
vajadzībām" un par fizisko un juridisko personu vēstuļu izskatīšanu) turpmāk būs pieejamas 
tikai sistēmas DAUKS ministriju darba vidē. Uzdevuma izpildes termiņš sākas ar brīdi, kad 
dokumenti tiek nosūtīti sistēmas DAUKS ministriju darba videi.  

4. Ņemot vērā, ka Valsts kancelejas Juridiskā departamenta Kontroles nodaļa 
ministrijām (sekretariātam) turpmāk negatavos Ministru prezidenta un Valsts kancelejas 
direktora rezolūcijas ar norādi, ka, ja tiesību akta projekts noteiktajā termiņā netiks iesniegts, 
tā kontrole saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 123., 145. un 179.punktu tiks izbeigta, 
ministrijām (sekretariātam) uzdevumu izpildes termiņiem turpmāk sekot līdzi sistēmā DAUKS.  

5. Ņemot vērā Ministru prezidenta norādījumu, līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai 
Ministru kabineta kārtības rullī ministrijām (sekretariātam) turpmāk:  

5.1. rūpīgi izvērtēt katra ministrijas (sekretariāta) deleģētā pārstāvja klātbūtnes 
lietderību jautājumu izskatīšanā Ministru kabineta sēdē;  

5.2. ievērot, ka Ministru kabineta sēdes darba kārtības sadaļā "Ministru kabineta 
komitejā atbalstītie tiesību aktu projekti" un sadaļā "Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti 
Ministru kabineta komitejā" iekļauto jautājumu, kā arī sadaļā "Politikas plānošanas 
dokumenti" (pēc jautājuma atbalstīšanas Ministru kabineta komitejas sēdē) iekļauto 
saskaņoto jautājumu izskatīšanā ir pietiekama tikai ministrijas valsts sekretāra (valsts 
sekretāra vietnieka) vai attiecīgi sekretariāta vadītāja (sekretariāta vadītāja vietnieka) 
klātbūtne.  
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6. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Lazdovska sniegto informāciju, 
atzīt par nepieciešamu Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā (sūtīt uz 
elektroniskā pasta adresi eva.upite@mk.gov.lv) izskatīšanai Juridisko dienestu sanāksmē 
informāciju par atzinumu sagatavošanas procesā konstatētajām ministriju (sekretariāta) 
pieļautajām raksturīgākajām kļūdām, izstrādājot normatīvo aktu projektus. Valsts kancelejai 
sasaukt Juridisko dienestu sanāksmi, uzaicinot piedalīties ministriju (sekretariāta) juridisko 
dienestu vadītājus.  

 
 

 
 

  



 

  

Valsts kanceleja 70 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

IV. Valsts kancelejas direktora 
rezolūcijas 

 
 
 
 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 7.3.1/46 

03/10/2016 
 

Valsts sekretāriem 
 

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta sēdēs regulāri piedalās liels skaits ministriju un citu 
valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu, kuras sēdes laikā Ministru kabinetam padomdevēja 
funkcijas nemaz neveic, kā arī to, ka Ministru kabineta sēžu atklātā daļa jau ilgstoši tiek 
translēta tiešraidē, lūdzu rūpīgi sekot valsts pārvaldes administratīvo resursu lietderīgai 
izmantošanai un turpmāk nodrošināt, ka no ministrijas puses Ministru kabineta sēdēs ar 
padomdevēja tiesībām piedalās tikai valsts sekretārs vai viņa vietnieks un ne vairāk kā viens 
lietpratējs konkrētajā jautājumā, kurš nekavējoties atstāj Ministru kabineta sēžu zāli pēc 
attiecīgā jautājuma izskatīšanas. 
 
M.Krieviņš 
 

REZOLŪCIJA Nr. 7.1.3/4 

02/09/2016 
 

Visiem valsts sekretāriem 
 

Lai pienācīgi sagatavotos Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdei, kurā tiks skatīts jautājums 
par Eiropas semestra 2016. gada pirmā pusgada specifisko rekomendāciju Latvijai īstenošanu, 
lūdzu sniegt informāciju par darbinieku/ierēdņu skaitu ministrijā/tās padotības iestādēs, kuri: 

- bija iesaistīti iestādes LV PRES pasākumu plānošanā un īstenošanā; 
- (no iepriekš minētā kopskaita) tika piesaistīti darbam tikai LV PRES laikā - terminēti 

līgumi;  
- šobrīd ir nodarbināti ministrijā, saglabājot amata vietu iestādē vai, kas stājušies 

pastāvīgās darba attiecībās ar iestādi pēc PRES noslēguma (ar PRES pieredzi, arī citā 
nozarē). 

Lūdzu iesniegt informāciju līdz 16. septembrim, 17:00.  
 
M.Krieviņš   

Augstākā valsts pārvaldes ierēdņa organizatoriskie 

norādījumi pārvaldes iestāžu administratīvajiem 

vadītājiem par vienotu darbu. 
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REZOLŪCIJA Nr. 311-3.1/1 

19/02/2013 
 

Inesei Gailītei 
 

Ņemot vērā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas 
memoranda 2013.gada 13.februāra sēdē lemto: 

1) lūdzu sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot neoficiālu skaidrojumu  par 
"Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 31 panta 
interpretāciju („Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina 
attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.") līdz š.g. 22.februārim, 

2) kopā ar Finanšu ministriju izvērtēt, vai nav iespējams vienkāršot procedūru valsts 
kustamās mantas nodošanai sabiedriskā labuma organizācijām. 

 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes sekretariātam 
1) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību Savienību izsūtīt visām pašvaldībām Valsts 

kancelejas un Finanšu ministrijas sagatavoto neoficiālu skaidrojumu  par "Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 31 panta interpretāciju,  

2) izsūtīt augstāk minēto skaidrojumu Memorandu parakstījušām organizācijām.  
 
E.Dreimane 
 
 

REZOLŪCIJA Nr. 311-3.1/15 

01/07/2011 
 

Inesei Gailītei 
Līgai Peinbergai 
 

Lūdzu līdz š.g.5.jūlijam kopīgi sagatavot Valsts kancelejas direktora rīkojuma projektu par 
darba grupas izveidi iekšējo procedūru izstrādei saistībā ar pāreju uz dokumentu elektronisko 
apriti Ministru prezidenta parakstāmajiem dokumentiem. Darba grupas uzdevumos noteikt: 

1) īstermiņa mērķi –līdz 2011.gada 15.jūlijam sagatavot VK direktora rīkojuma projektu 
par iekšējām procedūrām saistībā ar Ministru prezidenta parakstāmiem dokumentiem 
ar 2011.gada 1.jūliju (pielikums), tai skaitā par Ministru prezidenta rīkojuma 
projektiem par atvaļinājumiem un komandējumiem; 

2) Ilgtermiņa mērķi – līdz 2011.gada 30.decembrim sagatavot VK direktora rīkojuma 
projektu par iekšējām procedūrām pārejai uz iespējami plaša dokumentu loka 
elektronisko apriti. 

 
E.Dreimane 
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REZOLŪCIJA Nr. 311-3.1/9 
23/03/2011 

 

I.Ailei 
 

Lūdzu līdz š.g. 5.maijam sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Saeimas kanceleju 
un Ārlietu ministriju izstrādāt priekšlikumus par masu informācijas līdzekļu vienotu apģērba 
un uzvedības stilu Ministru kabineta ēkā. 
 
E.Dreimane 
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V. Juridisko dienestu sanāksmju 
protokoli (izraksti) 

 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

14/11/2019 
 

1. § 
Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem 

 

(K. Nikolajeva, G. Aizstrauta, A. Reinfelde, E. Gūte, R. Ezergailis, A. Jurševica, G. Gailis, 
V. Sidorenkovs) 

 

1. Aktualizēt jautājumu par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un 
papildinājumiem, piemēram, Antidopinga kodeksa papildinājumi, un to izskatīšanas un 
publicēšanas iespējām atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un saskaņā ar likumu “Par 
Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”. 

2. Ministriju juridiskajiem dienestiem apzināt līdzīgus gadījumus un informāciju 
lūdzam iesniegt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultei Katrīnai Nikolajevai 
apkopošanai (e-pasts: katrina.nikolajeva@mk.gov.lv). 

3. Tieslietu ministrijai rast risinājumu šādu gadījumu nepārprotamai un viegli 
atrodamai atspoguļošanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tīmekļa vietnē 
“Likumi.lv”. 

4. Lūgt Ārlietu ministriju iesniegt informatīvu materiālu par būtiskiem aspektiem, kam 
jāpievērš uzmanība starptautisko līgumu normatīvajā ietvarā – publicēšanai tīmekļa vietnē 
“Tiesību aktu izstrādes ceļvedis”. Informāciju lūdzam atsūtīt Valsts kancelejas Juridiskā 
departamenta juriskonsultam Gustavam Gailim (e-pasts: gustavs.gailis@mk.gov.lv).   

5. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju vienoties par 
situācijas risinājuma variantiem un piedāvāt tos apspriešanai nākamajā Valsts iestāžu 
juridisko dienestu sanāksmē. 

 
 

  

Vadošo valsts pārvaldes iestāžu juridisko dienestu 

vadītāju kopīga izpratne par vienotu praksi 

juridiskos un pārvaldes jautājumos. 
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2. § 
Par veidlapām normatīvajos aktos 

 
(S. Rocēna, G. Aizstrauta, K.Kuprijanova, V. Sidorenkovs) 

 

Ņemot vērā strauju elektronisko dokumentu attīstību, kā arī nepieciešamību mazināt 
normatīvismu, izvērtēt iespēju normatīvajos aktos noteikt tikai veidlapā iekļaujamās 
informācijas saturu un apjomu, savukārt dizainu un formu kā ilustratīvu materiālu publicēt 
institūciju tīmekļa vietnē, ņemot par piemēru Komerclikumā ietverto regulējumu attiecībā uz 
Uzņēmumu reģistra veidlapām.  

 
Skat. prezentāciju – Veidlapas normatīvajos aktos/ 59  

 
3. § 

Informatīvs jautājums par tiesību aktu projektu saskaņošanu  
 

(V. Sidorenkovs) 
 

Valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem apsvērt Valsts kancelejas juridiski un 
redakcionāli noformēto tiesību aktu projektu saskaņošanas procesu un informēt par vēlamo 
turpmāko saskaņošanas praksi. Informāciju lūdzu iesniegt Valsts kancelejas Juridiskā 
departamenta vadītāja vietniekam Viktoram Sidorenkovam (e-pasts: 
viktors.sidorenkovs@mk.gov.lv). 
 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

13/06/2019 
 

1. § 
Par tiesību akta projekta anotācijas formu saskaņā ar 2017. gada 20. jūnija grozījumiem 

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta 
sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 

 

(V. Sidorenkovs) 
 

Atbalstīt priekšlikumu – likumprojektiem, kas pieteikti izsludināšanai Valsts sekretāru 
sanāksmē līdz 2017. gada 31. decembrim un tiek iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2019. gadā (un vēlāk) pievienot anotācijas, kas aizpildītas atbilstoši instrukcijas 2017. gada 20. 
jūnija grozījumiem, ja tas nerada ministrijai lieku administratīvo slogu. 
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2. § 
Par Ministru kabineta noteikumu spēkā esamības formulējumu likuma pārejas 

noteikumu punktā, kurā noteikts laiks, līdz kuram ir spēkā pašreizējie Ministru kabineta 
noteikumi, gadījumos, ja to vietā tiek paredzēti jauni noteikumi 

 

(V. Sidorenkovs) 
 

Atbalstīt priekšlikumu un turpmāk likuma pārejas noteikumu punktā, kurā noteikts 
laiks, līdz kuram ir spēkā pašreizējie Ministru kabineta noteikumi, gadījumos, ja to vietā tiek 
paredzēti jauni noteikumi, nerakstīt datumu, līdz kuram ir spēkā pašreizējie noteikumi. 
 

Piemērs: "Līdz šā likuma 30. panta 1.1 daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2013. gada 15. 
oktobra noteikumi Nr. 1115 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā 
ar šo likumu."  
  

3. § 
Par lēmuma formu atļaujai savienot valsts amatpersonas amatu  

ar citu amatu  
 

(V. Sidorenkovs, K. Skromulis, G. Gailis) 
 

Saglabāt līdzšinējo praksi gadījumos, kad jautājums par iecelšanu amatā un atļauju 
savienot amatus tiek skatīts vienlaicīgi (vienā Ministru kabineta sēdē), un gatavot atsevišķus 
rīkojuma projektus par iecelšanu amatā un par atļauju savienot amatus.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

17/01/2019 
 

1. § 
Par Latvijas Vēstneša portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" un žurnālu “Jurista Vārds” 

 

(Z. Kalniņa, D. Gailīte, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Vēstneša tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības 
portāla “Cilvēks. Valsts. Likums” direktores Zaidas Kalniņas sniegto prezentāciju par portāla 
galvenajiem darbības uzdevumiem un mērķiem: 

1) uzturēt kvalitatīvu valsts pārvaldes un sabiedrības dialogu, izglītot sabiedrību tiesību 
jautājumos, 

2) informatīvās telpas kā Latvijas nacionālās drošības stiprināšana, 
3) skaidrot tiesību normas un to piemērošanu, 
4) LV portāls ir drošas, uzticamas un nepastarpinātas informācijas avots. 
1.1. Pieņemt zināšanai, ka Portāls ir pieejams sabiedrībai bez maksas, satur modernus 

informācijas rīkus – video un audio, inforgrafikas un e-konsultācijas, aktuālu tēmu 
skaidrojumus ar saitēm uz normatīvajiem aktiem, kā arī informāciju par norisēm tiesās. 
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Portāls ir valsts pārvaldes partneris un sabiedrotais, sadarbība ir abpusēja un ceļ iestāžu 
prestižu, un, savstarpēji apmainoties ar aktuālu informāciju, nodrošina publicitāti. 

1.2. Aicināt ministrijas uz sadarbību informācijas apmaiņā.   
2. Pieņemt zināšanai žurnāla “Jurista Vārds” galvenās redaktores Dinas Gailītes sniegto 

prezentāciju par žurnāla “Jurista Vārds” būtiskajiem aspektiem, ņemot vērā, ka žurnāla 
auditorija un satura veidotāji ir tiesību zinātnieki, dažādu jomu praktizējoši juristi, tiesību 
politikas veidotāji no valsts pārvaldes un likumdevēja puses. Jurista Vārds nodrošina 
sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par tiesību politiku, nodrošina valsts 
oficiālās informācijas sniegšanu un oficiālās publikācijas. Tāpat žurnāls organizē tikšanās ar 
lasītājiem un konferences un grāmatu publikācijas. 

 
Skat. prezentāciju – “Latvijas Vēstnesis” tiesiskās informācijas un pilsoniskās 

izglītības portāls “Cilvēks. Valsts. Likums”/ 58  

 
Skat. prezentāciju – Žurnāls “Jurista Vārds” (2019)/ 57  

 
2. § 

Par juridisko tehniku un visbiežāk pieļautajām kļūdām 
 

(S. Rocēna, K. Kuprijanova, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces juridiskajos jautājumos, 
Juridiskā departamenta vadītājas Ineses Gailītes un Juridiskā departamenta juriskonsultes 
Sandras Rocēnas sniegto prezentāciju par biežāk pieļautajām juridiskās tehnikas kļūdām un 
ieteikumiem to novēršanai, kā arī pievērst uzmanību norādītajiem būtiskajiem juridiskās 
tehnikas noteikumiem un piemēriem, lai uzlabotu tiesību aktu kvalitāti un mazinātu 
normatīvismu.  

2. Rūpīgi izsvērt ierobežotas pieejamības statusa lietošanu: 
2.1. nenoteikt dokumentiem ierobežotas pieejamības statusu bez pamatotas 

vajadzības, piemēram, administratīvajam aktam nevar noteikt statusu “konfidenciāli”, kā arī 
nevar noteikt ierobežotas pieejamības statusu protokollēmumam, ar kuru atzīst par 
aktualitāti zaudējušu citu protokollēmumu, kas ir atklāts dokuments. Tāpat ņemt vērā, ka nav 
pieļaujams medijos izpaust ierobežotas pieejamības informāciju.  

2.2. lai neaizkavētu tiesību akta projekta virzību Valsts kancelejā, iesniedzot 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē dokumentus, kas satur informāciju ar lietojuma 
ierobežojumu “IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA” vai “DIENESTA VAJADZĪBĀM”, uz katra 
pavadvēstulei pievienotā dokumenta (elektroniskajā formā un papīra formā), kas satur 
lietojuma ierobežojumu, lieto normatīvajos aktos par attiecīgās informācijas aizsardzību 
noteiktos speciālos apzīmējumus. Pavadvēstulē sniedz informāciju par projekta lietošanas 
ierobežojumiem: 

1) pamatojumu pieejamības ierobežojuma piešķiršanai - konkrētu attiecīgā normatīvā 
akta normu, kas pamato statusa piešķiršanu iesniegtajam dokumentam; 

2) vai pieejamības ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru 
kabinetā, un ierobežojuma termiņu; 
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3) norāda pieejamības ierobežojumu arī pie pavadvēstulē pievienoto dokumentu 
uzskaitījuma; 

4) norāda, vai dokumenta nosaukums Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir vai nav 
atspoguļojams; 

5) norāda institūcijas, kurām pēc parakstīšanas jānosūta pieņemtais tiesību akts; 
6) ja nepieciešams, norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā – atklātajā vai slēgtajā 

– jautājums izskatāms; 
7) Ja nepieciešams, norāda, ka iesniegtā informācija, kurai nav noteikto lietojuma 

ierobežojumu apzīmējumu, nav ievietojama publiskajā e-portfeļa sadaļā līdz lēmuma 
pieņemšanai, kā arī norāda, ka pēc lēmuma pieņemšanas iesniedzēja ministrija to publiskos 
savā tīmekļvietnē 

2.3. neskaidrību gadījumā par ierobežotas pieejamības statusa piemērošanu lūdzu 
konsultēties ar Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāju Līgu 
Peinbergu vai Juridiskā departamenta juriskonsultiem.  

3.  Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam sadarbībā ar Tieslietu ministriju 
turpināt diskusiju par tiesību akta projekta anotācijas formu saskaņā ar 2017. gada 20. jūnija 
grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta 
projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība". 

4. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam sadarbībā ar Tieslietu ministriju un 
Saeimas Juridisko biroju turpināt diskusiju par Ministri kabineta noteikumu spēkā esamības 
formulējumu likuma pārejas noteikumu punktā, kurā noteikts laiks, līdz kuram ir spēkā 
pašreizējie Ministru kabineta noteikumi, gadījumos, ja to vietā tiek paredzēti jauni noteikumi.  

 
Skat. prezentāciju – Juridiskā tehnika un biežāk pieļautās kļūdas/ 56 

 
3. § 

Par izmaiņām likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu  
 

(K. Nikolajeva, I.Gailīte) 
 

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Katrīnas 
Nikolajevas sniegto prezentāciju par izmaiņām likumā par starptautiskā līguma 
apstiprināšanu. 

2.1. Ievērot Saeimas Juridiskā biroja un Valsts kancelejas vienošanos par turpmāko 
praksi sagatavojot un noformējot likumprojektus par starptautiskā līguma apstiprināšanu un 
turpmāk neiekļaut normu par likuma spēkā stāšanos (piem., “likums stājas spēkā 
izsludināšanas dienā” vai “likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas”), kas 
atšķiras no vispārīgajiem likumu izsludināšanas un spēkā stāšanās nosacījumiem.  

 
Skat. prezentāciju – Izmaiņas likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu/ 55  

 
  



 

  

Valsts kanceleja 78 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

4. § 
Citi jautājumi  

 
(G. Aizstrauta, L. Liepiņa, K. Kuprijanova, R. Ezergailis, K. Nikolajeva, I.Gailīte) 

 
 Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Tieslietu 
ministrijas sniegto priekšlikumu par normatīvo aktu izstrādi, sagatavojoties Brexit procesam, 
un Zemkopības ministrijai iesniegt priekšlikumu apspriešanai Ārlietu ministrijas Brexit darba 
grupā.  
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2018 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

13/12/2018 
 

1. § 
Par gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām 

sekām un par nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajos tiesību aktos 
 

(S. Rupjā, K. Kaktiņa, A.Vītols, I. Posuma, S.Vīgante, A.Lapiņš, D. Berkmane, E. Gūte, 
H. Skarbnieks, V. Sidorenkovs) 

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku 
departamenta Vispārējo un institucionālo jautājumu nodaļas vadītājas Sintijas Rupjās sniegto 
informāciju par Brexit radīto seku iespējamajiem risinājumiem.  

1.1. Ievērot sadarbības principu – ministriju atbildīgās struktūrvienības sadarbojas ar 
ministriju pārstāvjiem Brexit koordinācijas darba grupā, kuras pārstāvji attiecīgi nodod 
informāciju un jautājumus Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku 
departamenta Vispārējo un institucionālo jautājumu nodaļai.  

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijas apkopotā informācija par Brexit pieejama 
tīmekļa vietnē: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit . 

 
Skat. prezentāciju – Brexit/ 54  

 
2. § 

Par starptautiskā (daudzpusējā) līguma spēkā stāšanos 
 

(K. Nikolajeva, V. Sidorenkovs) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Katrīnas 
Nikolajevas sniegto informāciju un prezentāciju par situācijas risinājumu attiecībā uz Pasaules 
Pasta konvencijas spēkā stāšanās datumu. 

2. Ņemot vērā, ka starptautiskā līguma spēkā stāšanās termiņu nevar noteikt ar 
atpakaļejošu datumu, aicināt ministrijas līdzīgos gadījumos savlaicīgi plānot starptautiskā 
līguma nacionālai saskaņošanai un apstiprināšanai nepieciešamo laiku. Ja noteiktā termiņā 
nav iespējams iekļauties, tad starptautiskā līguma spēkā stāšanās datums tiek noteikts pēc tā 
ratifikācijas. 

3. Aicināt ministrijas atbilstoši kompetencei izvērtēt noslēgtos un nākotnē slēdzamos 
starptautiskos (daudzpusējos) līgumus, lai izvairītos no kļūdaini noteikta spēkā stāšanās 
datuma.    

 
Skat. prezentāciju – Starptautiskā (daudzpusējā) līguma spēkā stāšanās (UPU) 

/ 53   

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit
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3. § 
Par grozījumu izdarīšanu attīstības plānošanas dokumentos  

 

(V. Sidorenkovs) 
 

 Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu un turpmāk, izdarot grozījumus attīstības 
plānošanas dokumentā, izskatīšanai Ministru kabineta sēdē sagatavot Ministru kabineta 
rīkojuma projektu un tam pielikumā pievienot attiecīgus grozījumus attīstības plānošanas 
dokumentā. Grozījumus attīstības plānošanas dokumentā un Ministru kabineta rīkojumā, ar 
kuru apstiprināts attīstības plānošanas dokuments, pieņem ar vienu Ministru kabineta 
rīkojumu.   
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PROTOKOLS Nr. 2 

08/11/2018 
 

1. § 
Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu, virzot tiesību aktus izskatīšanai Ministru 

kabinetā 
 

(I. Pauloviča, I. Kušķe, K. Kuprijanova, D. Dambīte V. Sidorenkovs) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta 
vadītāja vietnieces Initas Paulovičas un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas 
departamenta konsultantes Ineses Kušķes sniegto informāciju un prezentāciju par galvenajām 
atvērtas pārvaldības vērtībām un principiem, kā arī nepieciešamību vairot sabiedrības 
uzticēšanos valsts pārvaldei: 

1.2. Uzsvērt nepieciešamību nodrošināt sabiedrības iesaistīšanos tiesību akta projekta 
apspriešanā pēc iespējās agrīnā izstrādes stadijā un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms projekts 
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tiek izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, publicējot to iestādes tīmekļa vietnē, kā arī aicinot 
iesaistītos sabiedrības pārstāvjus izteikt viedokli. 

1.3. Organizējot sabiedrisko apspriešanu, rīkoties racionāli, uzdot mērķtiecīgus, 
pārdomātus jautājumus, kā arī, rūpējoties par iestādes tēlu un vairojot savstarpēju uzticību, 
nodrošināt atgriezenisko saiti ar sabiedrības pārstāvjiem, izrādīt pateicību un informēt par 
projekta turpmāko virzību. 

1.4. Ieteicams, iestādes tīmekļa vietnē glabāt informāciju par sabiedrisko apspriešanu, 
līdz tiesību akta projekts ir pieņemts Ministru kabinetā, vai, ja izstrādāts likumprojekts, – līdz 
likums ir izsludināts.  

2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta 
pārstāvji var sniegt skaidrojumu, kā arī var organizēt mācību seminārus un video prezentācijas 
par tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) VI sadaļas 
saturu.  

… 
 

Skat. prezentāciju - Sabiedrības līdzdalība valsts institūciju darbā/ 52  

 

2. § 
Par valstij piekrītošā atsavināmā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts 
vārda konkrētas iestādes personā vienlaicīgi ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz 

attiecīgo nekustamo īpašumu 
 

(G. Gailis, O. Paipala, I. Rozenštoka, I.Bērziņa, A. Puriņa, R.Punka, I. Birziņa, J. Upeniece, 
V. Kohanovičs, V. Sidorenkovs) 

 
  1. Ņemot vērā dažādos gadījumus, kad nepieciešams valstij piekrītošo atsavināmo 
nekustamo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda konkrētas iestādes personā 
vienlaicīgi ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz attiecīgo nekustamo īpašumu, 
Ministru kabineta rīkojuma projekta saskaņošanas laikā pirms tā iesniegšanas Ministru 
kabinetā iesaistītajām ministrijām savstarpēji vienoties, kuras ministrijas personā īpašums tiks 
ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda.  
 1.1. Nevienošanās gadījumā tiesību akta projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta 
komitejas sēdē. 
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3. § 
Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 

likumprojektiem 
 

(I. Strautmane, I. Gorbačova-Ščogole, G. Liepiņš, G. Gailis, V. Sidorenkovs) 
 
 1. Pieņemt zināšanai Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumu turpmāk apvienot vienā 
likumā līdzīgus gadījumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, 
piemēram, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. 
 1.1. Ņemot vērā, ka zemes īpašnieka tiesības apstrīdēt pieņemto lēmumu netiek 
skartas, turpmāk sagatavot grozījumus vienā apvienotā likumā, nevis iesniegt katra 
atsavināma īpašuma gadījumam atsevišķu likumprojektu.  
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 1.2. Normatīvisma mazināšanai aicināt ministrijas sagatavot vienotus likumprojektus 
līdzīgiem gadījumiem. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

07/06/2018 
 

1. § 
Par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ietekmi uz tiesību aktu izstrādi 

 
(O. Zeile, G. Aizstrauta, K. Cirsis, G. Gailis, I. Bērziņa, A. Vītols, A. Štāls, V. Sidorenkovs) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktores 

O. Zeiles prezentācijā sniegto informāciju par galvenajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
(stājās spēkā 2018. gada 25. maijā) (turpmāk - Regula) ietekmes aspektiem uz tiesību aktu 
izstrādi: 

1.1. Regula nosaka vispārīgo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) datu aizsardzības 
regulējumu. Regulu piemēro visu ES pilsoņu datu apstrādei, pat ja pārzinis atrodas ārpus ES. 
Regula attiecas uz datu apstrādi valsts un privātajā sektorā. 

1.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums ir spēkā un piemērojams vienlaikus ar 
Personas datu apstrādes likumu (vēl nav pieņemts) un Regulu. 

1.3. Izstrādājot tiesību aktu projektus, anotācijā jānorāda pamatots datu apstrādes 
mērķis, kādam nolūkam personas dati tiks izmantoti. Lēmumu pamatojošai informācijai, kas 
satur fiziskas personas datus, jānosaka ierobežotas pieejamības statuss. Pieļaujams apkopot 
tikai tik daudz informācijas, cik nepieciešams norādītajam mērķim.  

… 
 

Skat. prezentāciju – Vispārīgā datu regula un tiesību jaunrade / 51  

 
2. § 

Par valsts amatpersonu amatu savienošanas kārtību pēc likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2018. gada 1. februāra grozījumu stāšanās spēkā 

 
(A. Donskis, K. Cirsis, S. Dumbrovska, K. Lore, I. Duļķe, G. Gailis, V. Sidorenkovs) 

 
1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Valsts amatpersonu 

darbības kontroles nodaļas vadītāja A. Donska sniegto informāciju par valsts amatpersonu 
amatu savienošanas kārtību un izsniegto atļauju uzskaiti iestādē.  

Ņemot vērā, ka iestādes vadītājs ir tiesīgs izvērtēt iesniegumu un pieņemt lēmumu par 
atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu vai par atteikšanos izsniegt atļauju: 

1.1. Iestādei ieteicams izveidot atsevišķu izsniegto amatu savienošanas atļauju 
reģistru ar secīgu numerāciju.  

1.2. Lēmumā par atļauju savienot amatus ietver vismaz šādu informāciju: 
1.2.1. valsts amatpersonas amats un cits amats, ar kuru valsts amatpersonas amatu 

atļauts savienot; 
1.2.2. lēmuma reģistrācijas numurs un datums.  
1.3. Amatpersonai ir tiesības saņemt rakstisku lēmumu par atļauju savienot amatus 

vai lēmuma kopiju.  
1.4. Amatu savienošanas atteikuma gadījumā iestāde sagatavo administratīvo aktu. 
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2. Piedāvāt apspriešanai nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē iespēju 
atteikties no līdzšinējās prakses gadījumos, kad jautājums par iecelšanu amatā un atļaujas 
izsniegšana savienot amatus tiek skatīts vienlaicīgi (vienā Ministru kabineta sēdē) un tiek 
gatavoti atsevišķi Ministru kabineta rīkojumu projekti par iecelšanu amatā un atļauju savienot 
amatus. Izvērtēt iespēju turpmāk šādos gadījumos negatavot atsevišķu rīkojuma projektu par 
atļauju savienot amatus, bet lēmumu par atļauju savienot amatus ierakstīt ministru kabineta 
sēdes protokollēmumā un nepieciešamo pamatojumu – rīkojuma projekta par iecelšanu 
amatā anotācijā (skatīt prot. 13.06.2019. nr.2  3.§).  
 

3. § 
Par Rīgas un Ventspils ostu valžu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes valsts 

pārstāvju iecelšanas Ministru kabineta rīkojumiem 
 

(G. Gailis, V. Sidorenkovs) 
 
  1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta sniegto informāciju par 
Rīgas un Ventspils ostu valžu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes valsts pārstāvju 
iecelšanas Ministru kabineta rīkojumiem. 
 2. Atbalstīt priekšlikumu atteikties no konsolidētiem Ministru kabineta rīkojumiem par 
valdes sastāvu, kā arī atzīt attiecīgos rīkojumus par spēku zaudējušiem, ņemot vērā, ka tie 
neatbilst spēkā esošajiem likumiem. Atstāt spēkā Ministru kabineta rīkojumus par konkrētu 
amatpersonu iecelšanu valdes sastāvā. 
 3. Gadījumā, kad jautājums par iecelšanu valdes locekļa amatā un atbrīvošanu no 
valdes locekļa amata tiek skatīts vienlaicīgi (vienā Ministru kabineta sēdē), atbalstīt praksi, ka 
tiek gatavots kopīgs Ministru kabineta rīkojuma projekts par iecelšanu amatā un atbrīvošanu 
no amata, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības.  
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2017 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

20/12/2017 
 

1. § 
Par oficiālu tiesību normu interpretāciju 

 
(L. Peinberga, Z. Legzdiņa-Joja, G. Gailis) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta 

vadītājas L. Peinbergas apkopoto informāciju par iedzīvotājiem sniegtajiem ministriju 
skaidrojumiem, kas ietver oficiālu tiesību normu interpretāciju.  

2. Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot valsts pārvaldes pienākumu informēt sabiedrību 
par savu darbību (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītā daļa):  

2.1. Pievērst uzmanību, ka Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 
"Ministru kabineta kārtības rullis" 216. punkts nosaka, ka skaidrojumu par Ministru kabineta 
izdoto tiesību aktu sniedz attiecīgā tiesību akta projekta iesniedzējs – Ministru kabineta 
loceklis. 

2.2. Attiecībā uz iesniegumu par likumu un tiesu nolēmumu skaidrošanu aicināt 
ministrijas sniegt atbildes pēc būtības, vienlaikus paskaidrojot, kāpēc ministrija nevar sniegt 
oficiālu skaidrojumu par likumdevēja izdoto normatīvo aktu vai par tiesas taisītu nolēmumu.  

 
Skat. materiālu – Par iedzīvotājiem sniegtajiem ministriju skaidrojumiem/ 50  

 
2. § 

Par izmaiņām Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 
"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 

 
(Z. Legzdiņa-Joja, G. Gailis) 

 
  1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta 

konsultantes Z. Legzdiņas-Jojas sniegto prezentāciju par grozījumiem Ministru kabineta 
2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 
izvērtēšanas kārtība" un pievērst uzmanību šādām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2018. gada 
1. janvārī: 

 1.2. Mainījusies anotācijas veidlapa. 
 1.3. Apvienotā tiesību aktu projektu anotācija neattiecas uz likumprojektiem, pat ja tie 

ir saistīti.  
 1.4. Aizpildot anotācijas kopsavilkumu, ņemt vērā ieteikumu atbildēt uz jautājumiem: 

Kas? Ko dara? Kur? Kad? Kāpēc/ Kā? 
 1.5. Pievērst uzmanību prezentācijā minētajiem ieteikumiem un piemēriem tiesību 

akta projekta ietekmes izvērtēšanai un norādītajai kontaktinformācijai atbalsta saņemšanai 
ministrijās.  
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1.6.  Pievērst uzmanību ietekmei uz nevalstiskajām organizācijām un nevalstisko 
organizāciju sektorā nodarbinātajiem. 

1.7. Ievērot būtiskas izmaiņas anotācijas III sadaļā un pievērst uzmanību prezentācijā 
minētajiem piemēriem par ietekmi uz valsts budžetu. 

1.8.  Pievērst uzmanību anotācijas VI sadaļas prasībām – sabiedrības līdzdalībai 
projekta izstrādē un komunikācijas nozīmei.  

… 
 

Skat. prezentāciju - Valsts kancelejas prezentācija par izmaiņām Ministru kabineta 
2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās 

ietekmes izvērtēšanas kārtība" ir iespējams apskatīt Tiesību aktu izstrādes ceļvedis vietnē 
https://tai.mk.gov.lv pie attiecīgā Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 
protokola. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

17/08/2017 
 

1. § 
Par apbūves tiesības piemērošanu 

 
(P. Kočergins, T. Dreika, A. Lapiņš V. Lukaševiča, K. Cirsis, G. Gailis, I. Rozenštoka, V. Kalns, 

S. Lūse, A. Pormalis, I. Bērziņa, V. Sidorenkovs) 
 
1. Uzklausīt Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu 

departamenta juriskonsulta P. Kočergina izklāstīto jautājumu par apbūves tiesības 
piemērošanu saistībā ar grozījumiem Civillikumā (Civillikuma lietu tiesību daļa papildināta ar 
trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, norma ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra) un vienoties par 
iespējamo risinājumu: 

1.1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, 
vienoties, ka nav nepieciešama Ministru kabineta atļauja apbūves tiesības piemērošanai valsts 
nekustamajam īpašumam. Apbūves tiesība ir īpašs tiesību institūts, kuru neskar termina 
“atsavināšana” tvērums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma izpratnē.  
 1.2. Līgumu par apbūves tiesību ar privātpersonu slēdz valsts ministrijas vai citas 
atbilstoši normatīvajiem aktiem pilnvarotas iestādes personā.    

1.3. Apbūves tiesības piemērošanā nepieciešams rūpīgi izsvērt riskus, kādi var rasties 
publiskai personai, kā arī pievērst īpašu uzmanību līguma par apbūves tiesības piešķiršanu 
nosacījumiem un darbības termiņam, ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. Ieteicams izvērtēt zemes un būves izmaksu 
samērību un, ņemot vērā būvei paredzēto kalpošanas mērķi un laiku, izvērtēt iespēju iegūt 
zemi īpašumā, tai skaitā, atsavinot to sabiedrības vajadzībām.  

1.4. Ņemot vērā minēto, apbūves tiesības piemērošana var būt piemērota nepastāvīga 
rakstura būvēm, kuras nav paredzētas ilgam laikam un kuru būvniecībā netiek ieguldīti lieli 
valsts finanšu līdzekļi, jo saskaņā ar Civillikumu uz apbūves tiesības pamata uzcelta ēka pēc 
apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala īpašnieka īpašumu.  

 

https://tai.mk.gov.lv/img/cf33bc08-0669-4491-8081-eb52c03d1370.pdf
https://tai.mk.gov.lv/img/cf33bc08-0669-4491-8081-eb52c03d1370.pdf
https://tai.mk.gov.lv/img/cf33bc08-0669-4491-8081-eb52c03d1370.pdf
https://tai.mk.gov.lv/
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2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu 
pārvaldes vadītāja V. Kalna sniegto informāciju par sarežģījumiem meža zemju 
apsaimniekošanā un meža autoceļu būvniecībā. 

2.1. Jautājumā, vai apbūves tiesība ir piemērota, lai pildītu kapitālsabiedrībai 
deleģētas funkcijas, varētu būt nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos.  

Atbildīgajām ministrijām izvērtēt iespēju izdarīt attiecīgus grozījumus normatīvajos 
aktos. 

2.2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Publisko iepirkumu 
politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītāja vietnieces 
I. Bērziņas sniegto informāciju, ka Finanšu ministrija ir iesniegusi Saeimā priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likumā” (reģ. nr.770/Lp12). Priekšlikumi paredz papildināt Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu ar jaunu pantu par publiskas 
personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu, nosakot, ka apbūves tiesību 
var piešķirt uz laiku no 10 līdz 30 gadiem, lēmumu par apbūves tiesības piešķiršanu pieņem tā 
publiskas personas iestāde, kuras valdījumā atrodas attiecīgais neapbūvētais zemesgabals.  

Šobrīd tiek pārstrādāti Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (VSS-870, tiek izstrādāti jauni noteikumi), 
kuros arī paredzēts iekļaut apbūves tiesības jautājumus atbilstoši minētajā likumā dotajam 
deleģējumam – noteikt apbūves tiesības piešķiršanas kārtību. Par noteikumiem septembra 
sākumā ir paredzēta starpministriju sanāksme. 
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PROTOKOLS Nr. 2 

20/04/2017 
 

1. § 
Par standartu izmantošanu tiesību aktos 

 
(E. Šaicāns, L. Priedīte-Kancēviča, G.Aizstrauta, I. Apsīte I. Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības 

novērtēšanas daļas vadītāja Edija Šaicāna prezentāciju un sniegto informāciju par standartu 
izmantošanu normatīvajos aktos. 

2. Pievērst uzmanību atšķirībai starp tiešo un netiešo atsauci uz standartiem. Ņemt 
vērā, ka normatīvajos aktos nepieciešams lietot netiešo atsauci. Tiešo atsauci pieļaujams 
lietot tikai atsevišķos gadījumos, normatīvā akta anotācijā to īpaši izsvērti pamatojot.  

3. Jautājumu gadījumā, var vērsties Ekonomikas ministrijā (e-pasts: 
Edijs.Saicans@em.gov.lv vai Normunds.Freibergs@em.gov.lv ). 

 
Skat. prezentāciju - Standartu izmantošana likumdošanā/ 49  
 

  

mailto:Edijs.Saicans@em.gov.lv
mailto:Normunds.Freibergs@em.gov.lv


 

  

Valsts kanceleja 92 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

2. § 
Par ierobežotas pieejamības dokumentu iesniegšanas praksi 

 
(L. Peinberga, I. Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta 

vadītājas Līgas Peinbergas sniegto informāciju par ierobežotas pieejamības dokumentu un 
dokumentu, kuriem piešķirts statuss “dienesta vajadzībām” iesniegšanas praksi Valsts 
kancelejā un to virzību izskatīšanai Ministru kabinetā, kā arī par rīcību pēc dokumenta 
izskatīšanas Ministru kabinetā atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa noteiktajām 
prasībām  pavadvēstules aizpildīšanai (5. pielikums): 

1.1. Ievērot, ka ierobežotas pieejamības informācija nav izpaužama nevienā 
vispārpieejamā dokumenta daļā vai sarakstē, piemēram, pavadvēstulē, anotācijā, izziņā, 
vēstulē par kontroles uzdevuma izpildi vai preses paziņojumā.  

1.2. Pavadvēstulē nepieciešams norādīt pieejamības ierobežojuma pamatojumu 
katram dokumentam, kā arī norādīt saskaņotu statusu gan pamatdokumentam, gan ar to 
saistītajiem dokumentiem, piemēram, ministriju atzinumiem. 

1.3. Norādīt, vai dokumenta nosaukums Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir vai 
nav atspoguļojams.  

Ja pavadvēstulē norādīts, ka dokumenta nosaukums nav atspoguļojams Ministru 
kabineta sēdes darba kārtībā, tad visiem pievienotajiem dokumentiem jānosaka ierobežotas 
pieejamības statuss vai statuss “dienesta vajadzībām”. Ievērot, ka tādā gadījumā arī 
dokumenta izskatīšanas fakts ir aizsargājama informācija. 

Nosaukumu ieteicams veidot vispārīgi, nenorādot ierobežotas pieejamības 
informāciju, tas atvieglotu šāda dokumenta apstrādi.  

1.4. Katram dokumentam nepieciešams norādīt, vai ierobežotas pieejamības statuss 
paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabineta sēdē, kā arī norādīt 
ierobežojuma termiņu.  

1.5. Katram dokumentam norādīt pieejamības ierobežojumu arī pie pavadvēstulē 
pievienoto dokumentu uzskaitījuma. 

1.6. Norādīt institūcijas, kurām pēc parakstīšanas jānosūta pieņemtais tiesību akts. 
1.7. Ja nepieciešams, norādīt, kurā Ministru kabineta sēdes daļā – atklātajā vai slēgtajā 

– jautājums izskatāms. 
1.8. Ja nepieciešams, norādīt, ka iesniegtā informācija, kurai nav noteikto lietojuma 

ierobežojumu apzīmējumu, nav ievietojama publiskajā e-portfeļa sadaļā līdz lēmuma 
pieņemšanai, kā arī norādīt, ka pēc lēmuma pieņemšanas iesniedzēja ministrija to publiskos 
savā tīmekļvietnē. 

1.9. Nenoteikt ierobežotas pieejamības statusu vispārpieejamai informācijai.  
 



 

  

Valsts kanceleja 93 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

 



 

  

Valsts kanceleja 94 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

  



 

  

Valsts kanceleja 95 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

3. § 
Par termina “Eiropas Savienības fondu apguve” turpmāko lietošanu 

 
(A. Jarockis, I. Gailīte) 

 
 1. Ņemt vērā Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktora Alekša 
Jarocka sniegto informāciju par termina “Eiropas Savienības fondu apguve” turpmāko 
lietošanu (Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju 2014. gada 17. aprīļa sanāksmes protokols 
Nr. 1  1.§ 4. punkts) un nepieciešamību veidot valsts pārvaldes pozitīvu publisko 

komunikāciju, kuras uzdevums − norādīt, ka valsts budžeta līdzekļi tiek novirzīti vai ieguldīti 
mērķu un rezultātu sasniegšanas atbalstam, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni, ka Eiropas 
Savienības fondi ir mērķtiecīgas investīcijas valsts attīstībai. 
 2. Atbalstīt priekšlikumu turpmāk tiesību aktos un plānošanas dokumentos termina 
“Eiropas Savienības fondu apguve” vietā lietot terminu “Eiropas Savienības fondu atbalsta 
saņemšana”, piemēram, “lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu”. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

30/03/2017 
 

1. § 
Par jauno publisko iepirkumu regulējumu 

 
(D. Gaile, V. Sidorenkovs) 

 
1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas D. Gailes sniegto 

prezentāciju par jauno publisko iepirkumu likuma regulējumu. 
2. Jautājumu gadījumā, var vērsties Iepirkumu uzraudzības birojā  
(e-pasts: dace.gaile@iub.gov.lv ,  www.iub.gov.lv ). 

 
Skat. prezentāciju - Jaunumi publisko iepirkumu jomas tiesiskajā regulējumā / 48 
 

 
2. § 

Par publisko elektronisko iepirkumu noteikumiem 
 

(O. Fiļipovičs, V. Sidorenkovs) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu 
departamenta direktora O. Fiļipoviča sniegto prezentāciju par 2017. gada 28. februāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” būtību 
un izmaiņām elektronisko iepirkumu sistēmā. 

2. Iesaistītajām amatpersonām ieteikt izmantot interaktīvu apmācību vietnes: 
http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem  
http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem . 
3. Jautājumu gadījumā var vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūrā  

(e-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv , http://www.vraa.gov.lv ). 
 

Skat. prezentāciju - Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 “Publisko elektronisko 
iepirkumu noteikumi” būtība un izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmā/ 47  
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2016 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

01/12/2016 
 

1. § 
Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata savienošanas kārtību 

 
(D. Āboliņa, I. Gailīte) 

 
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Dainas 

Āboliņas sniegto informāciju par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata 
savienošanas kārtību (pamatojoties uz Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 
2015. gada 26. februāra protokollēmuma (prot. Nr. 2  2. §) 3. punktā Valsts kancelejai doto 
uzdevumu). 

Valsts kanceleja 2015. gada 26. martā organizēja tikšanos ar Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vienojās par turpmāko rīcību, pēc kā tika 
izstrādāti attiecīgi normatīvo aktu grozījumi. 

Izdarīti grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9. pantā (stājās spēkā 
2016. gada 1. maijā) un Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumu Nr. 336 
"Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums" 14. un 18. punktā (stājās spēkā 
2016. gada 23. novembrī). Grozījumi paredz, ka Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas 
komersantu pārstāvjus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, 
savukārt trīs valsts interešu pārstāvjus, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu 
ministrijas un Satiksmes ministrijas, amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. 

2016. gada 13. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā", kas paredz, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī 
personas, kuras ieņem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja, valdes 
locekļa vai pārvaldnieka amatu (4. panta 2.3 daļa). 

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
7. panta 5.1 daļu šā likuma 4. panta 2.3 daļā minētajām amatpersonām ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un 
rīkojumiem;  

2) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai 
reliģiskajā organizācijā;  

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;  
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Attiecīgi amata savienošanas atļauju izsniedz tā institūcija, kas amatpersonu ieceļ 
amatā – Ministru kabinets vai Liepājas pilsētas dome, vienlaikus ievērojot likuma "Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārejas noteikumu 27. punktu, ka tiem 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļiem, kurus pēc Liepājas pilsētas domes 
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deleģējuma vai ieteikuma saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu līdz 
2016. gada 30. aprīlim amatā apstiprinājis Ministru kabinets, amatu savienošanas atļaujas 
izsniedz Liepājas pilsētas dome. 

Gadījumos, kad amata savienošanas atļauju izsniedz Ministru kabinets, atbildīgā 
ministrija, virzot Ministru kabineta rīkojuma projektu par atļauju savienot amatus, ietver tajā 
pamatojumu tam, ka amata savienošana ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 
locekļa amatu neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un vai amatu 
savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, 
starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā. 

Gadījumos, kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē jau ieceltā valsts 
amatpersona vēlas savienot šo valsts amatpersonas amatu ar citu papildu amatu vai darbu – 
amatu savienošanas atļauju izsniedz tā institūcija, kas konkrēto amatpersonu iecēlusi – 
Ministru kabinets vai Liepājas pilsētas dome, vienlaikus ievērojot likuma "Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārejas noteikumu 27. punktu, ka tiem 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļiem, kurus pēc Liepājas pilsētas domes 
deleģējuma vai ieteikuma saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu līdz 
2016. gada 30. aprīlim amatā apstiprinājis Ministru kabinets, amatu savienošanas atļaujas 
izsniedz Liepājas pilsētas dome. 

Gadījumos, kad jautājums par iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 
locekļa amatā un atļaujas izsniegšana savienot amatus tiek skatīta vienlaicīgi (vienā Ministru 
kabineta sēdē) atbalstāma līdzšinējā prakse – tiek gatavoti atsevišķi Ministru kabineta 
rīkojumu projekti par iecelšanu amatā un atļauju savienot amatus. 

 
2. § 

Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī 
 

(S. Līce, G. Aizstrauta, L. Peinberga, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 
Solveigas Līces sniegto informāciju par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī (Ministru 
kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 735 "Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis""). 

1.1. Par projektu izsludināšanu un saskaņošanu: 
Turpmāk nav nepieciešamas izsludināt arī informatīvos ziņojumus (ar turpmāko rīcību) 

par Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības programmu ieviešanas gaitu, 
Ministru kabineta rīkojuma projektus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem 
kultūrā, kā arī mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās un Ministru kabineta rīkojuma 
projektus par apropriācijas pārdali un par ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem vai to 
precizēšanu. 

Noklusējuma saskaņošanas kārtība attiecināma arī uz tiesību aktu projektiem, kuriem 
nav ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kuru ieviešana nerada papildu 
izmaksas vai administratīvo slogu sabiedrībai vai kādai sabiedrības grupai, kā arī kuri neskar 
administratīvo procesu, valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un cilvēka pamattiesību 
jautājumus un kuri izstrādāti, lai svītrotu normatīvā akta izdošanas pamatojumu un normas, 
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kas zaudējušas spēku, un netiek mainīta normatīvā akta spēkā esošās daļas būtība, kā arī lai 
apstiprinātu veidlapas (dokumentu paraugus). 

Svītrots Ministru kabineta kārtības ruļļa 84. punkts, kas noteica, ka, ja ministrija 
izsludināto projektu sešu mēnešu laikā neiesniedz Valsts kancelejā, lai virzītu izskatīšanai 
noteiktā kārtībā Ministru kabinetā (Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas 
vai Ministru kabineta sēdē), Valsts kanceleja izsludināto projektu iekļauj Valsts sekretāru 
sanāksmē atsaucamo projektu sarakstā. Turpmāk Valsts sekretāru sanāksme nelems 
iesniegšanas termiņa pagarinājumu, bet lems tikai par izsludinātā projekta atsaukšanu, ko 
rosinās pati atbildīgā ministrija. 

Tiesību aktu projekti, kuri skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko 
organizāciju sektora horizontālie jautājumi), pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā 
iesniedzami Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomē. 

1.2. Par izmaiņām Ministru kabineta sēdes jautājumu virzībā: 
Ministru kabineta kārtības rullī ir paredzēts ārkārtas jautājumus – bez izskatīšanas 

Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē Ministru kabineta sēdē 
izskata plānošanas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus (ar turpmāku rīcību) un 
tiesību aktu projektus, kas iesniegti saistībā ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa 
noteikšanu valstī (saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli") vai skar 
valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas jautājumu. Papildus uzaicināmās 
personas šo jautājumu izskatīšanai var pieteikt līdz Ministru kabineta sēdes sākumam. 

Nodalīti atsevišķi steidzamie jautājumi un Ministru kabineta lieta. Izņēmuma 
gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu 
seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, 
ekonomiskās vai drošības intereses. Ievērot, ka iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc 
būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts 
iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums. Dokuments iesniedzams Valsts 
kancelejā (sistēmā DAUKS) līdz ceturtdienas plkst. 12:00. 

Piemēram, jautājums par Āfrikas cūku mēra atklāšanu Latvijā. Jautājumu par ārkārtas 
situācijas izsludināšanu (saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli") var 
iesniegt Ministru kabinetā, pamatojoties uz Ministru kabineta kārtības ruļļa 
164.1. apakšpunktu kā ārkārtas jautājumu. Jautājumu par riska teritoriju maiņu var iesniegt, 
pamatojoties uz Ministru kabineta kārtības ruļļa 164.3. apakšpunktu kā steidzamu jautājumu. 

Steidzamības kārtībā iesniedzamajiem jautājumiem piemēro tādus termiņus un 
nodrošina saskaņošanas procesa dokumentēšanu, kāda noteikta steidzamiem projektiem 
Ministru kabineta kārtības ruļļa IX. nodaļā. Saskaņošanai jāparedz vismaz trīs darbdienas un 
par atzinumos izteiktajiem iebildumiem jāsagatavo izziņa. Ja atbildīgā ministrija nav norādījusi 
steidzamības pamatojumu pēc būtības, projekta turpmākā virzība notiek parastā kārtībā. 

Ministru kabineta lieta ir jautājums, par kuru pēc būtības ir nepieciešama Ministru 
kabineta politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums vai balsojums. Ministru kabineta lietas 
nenozīmē steidzamību, bet var būt arī steidzama Ministru kabineta lieta un tad piemērojami 
arī nosacījumi, kas attiecas uz steidzamības pamatošanu. 

1.3. Par attālinātu dalību Ministru kabineta sēdē: 
Attālināta dalība Ministru kabineta kārtējā sēdē paredzēta, ja darba kārtības projekta 

sagatavošanas procesā Valsts kanceleja konstatē, ka nav Ministru kabineta iekārtas likumā 
noteiktā lēmumu pieņemšanai nepieciešamā kvoruma un sēdi nav iespējams pārcelt uz citu 
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laiku vai dienu. Tajā gadījumā Ministru prezidents pieņem lēmumu par sēdes sasaukšanu, 
nosakot ne vairāk kā divus ministrus, kuri izņēmuma kārtībā sēdē var piedalīties attālināti. 
Ministri, kuri piedalās attālināti, ne vēlāk kā divas stundas pirms sēdes sākuma sistēmā e-
portfelis laukā "Piezīmes" izsaka savu viedokli par visiem darba kārtībā iekļautajiem 
jautājumiem, un, ja iespējams, seko sēdes norisei tiešraidē. 

Apstiprinātajā sēdes darba kārtībā papildu jautājumus neiekļauj. Ja šādā sēdē par kādu 
darba kārtības jautājumu notiek debates, pēc kurām nepieciešams balsojums, sēdes vadītājs, 
ja iespējams, jautājuma izskatīšanu atliek. 

Ministru kabineta ārkārtas sēdes organizēšana aptaujas kārtībā paredzēta kā 
izņēmums, ja nepieciešams sasaukt Ministru kabineta sēdi par konkrētu notikumu, kad 
nekavējoties nepieciešams pieņemt Ministru kabineta lēmumu, par kuru nav nepieciešams 
debatēt, nav iepriekš jāveic saskaņojumi, nav nepieciešams balsojums. Piemēram, jautājumi 
par sēru dienas izsludināšanu, par pilnvarojuma maiņu starptautiskā līguma parakstīšanai. 
Šajā gadījumā Valsts kanceleja noskaidro ministru viedokļus par sēdē izskatāmo jautājumu, 
neaicinot piedalīties klātienē. Viedokļi tiek fiksēti. 

1.4. Par dokumentu tehnikās sagatavošanas prasībām: 
Ievērot, ka aktuālas dokumentu tehniskās sagatavošanas prasības un dokumentu 

paraugi atrodami vietnē "Tiesību aktu izstrādes ceļvedis" https://tai.mk.gov.lv. Ņemot vērā, 
ka Ministru kabineta kārtības ruļļa 5. pielikums – pavadvēstules paraugs – ir izteikts jaunā 
redakcijā, vietnē tiks ievietoti jaunie pavadvēstules paraugi. Lai ērtāk būtu sekot jaunumiem 
vietnē, Valsts kanceleja aicina reģistrēties vietnē jaunumu saņemšanai, kā arī juridisko 
dienestu pārstāvjus izmantot darbam vietnē pieejamo informāciju un ieteikt vietnes 
priekšrocības arī citām valsts iestāžu amatpersonām. 

Vienkāršotas prasības dokumenta sagatavotāja rekvizītu noformēšanai. Pietiekami, ja 
sagatavotāja rekvizīti: uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs ir norādīti pavadvēstulē un 
anotācijā. Ja projektam nav jāpievieno anotācija, vai projekts tiek vēl tikai izsludināts 
(pavadvēstule nav jāpievieno), informāciju par sagatavotāju norāda uz jebkura cita 
pamatdokumenta, piemēram, informatīvā ziņojuma, attīstības plānošanas dokumenta 
projekta. Uzmanība jāpievērš rūpīgākai dokumenta datnes rekvizītu (Properties) aizpildīšanai. 
Vienkāršota dokumenta kājenes noformēšana – kājenē ievieto tikai datnes nosaukumu. 

Ministru kabineta kārtības rullī noteiktie termiņi turpmāk būs norādīti tikai 
darbadienās, līdz ar ko, piemēram, izsludinot projektu Valsts sekretāru sanāksmē, būs 
skaidrība, kā skaitīt atzinuma sniegšanas termiņu, ja attiecīgajā laikā ir svētku dienas. 

1.5. Par apvienotiem dokumentiem: 
Sagatavojot apvienotus dokumentus vai dokumentu paketi, pieļaujams sagatavot 

saistītiem dokumentiem vienu pavadvēstuli, vienu anotāciju vai vienu izziņu. Ja saistībā ar 
projektu nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus arī citos hierarhiski tāda paša līmeņa 
tiesību aktos, var sagatavot apvienoto anotāciju vairākiem tiesību aktiem, ja tie izskatīšanai 
Ministru kabineta sēdē tiek virzīti vienlaicīgi un ja grozījumi ir vienveidīgi un ar vienādu 
pamatojumu.  

Ja iebildumi attiecas uz visu tiesību aktu projektu paketi, tie ir tehniski un ja tas 
neapgrūtina saskaņošanas procesa norisi, izvērtējot lietderību un iebildumu apjomu, var 
sagatavot vienu kopīgu apvienotu izziņu visai tiesību aktu projektu paketei. Ja tiek iesniegta 
šāda tiesību aktu projektu pakete, var sagatavot vienu pavadvēstuli visai tiesību aktu projektu 
paketei. 

https://tai.mk.gov.lv/
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2. Ievērot Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītājas Līgas 
Peinbergas norādīto, ka precizētas prasības jaunajā pavadvēstules paraugā attiecībā uz 
informāciju, kas norādāma par ierobežotas pieejamības informācijas statusu (pavadvēstule 
8. rinda). 

Dokumenta sagatavošanas procesā ir jāizvērtē un jāpamato statusa noteikšanas 
nepieciešamība, lai izvairītos no informācijas noplūdes un neradītu administratīvo slogu un 
laika patēriņu papildu informācijas pieprasīšanai, apstrādājot dokumentus reģistrācijas 
procesā un pēc tā izskatīšanas sēdē. Nav pieļaujama situācija, ka sākotnēji dokuments ir 
atklāts, vēlāk tam tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, vai informācija nonāk 
publiskā vidē pēc lēmuma pieņemšanas, kaut gan statuss nav atcelts. 

Nenoteikt statusu visam dokumentam, ja ierobežotas pieejamības informāciju satur 
tikai atsevišķas tā daļas, piemēram, nav nozīmes piešķirt statusu Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektam, ja tā saturs ir tikai "pieņemt zināšanai sniegto informāciju". 

Ņemot vērā, ka Valsts kanceleja nevar mainīt iesniegtā dokumenta statusu, to nosaka 
iesniedzējs, svarīgi norādīt, vai statuss saglabājams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru 
kabinetā. Ja ir saglabājams, tad cik ilgu laiku, kā arī vai dokuments ir publicējams pēc 
izskatīšanas Ministru kabineta sēdē. 

Nav vēlama statusa noteikšana dokumenta nosaukumam, jo tas rada neskaidrības 
dokumenta identificēšanā. Dokumenta nosaukumu var veidot vispārīgā izteiksmē, neizpaužot 
tā būtību vai saturu. Ņemt vērā, ka Valsts kanceleja ir tiesīga nepieņemt dokumentu, ja 
informācija nav norādīta korekti vai ir pretrunīga. 

 
Skat. prezentāciju - Ministru kabineta kārtības ruļļa izmaiņas/ 46 
 

 
3. § 

Par Ministru kabineta kārtības ruļļa 3. pielikuma aktualizēšanu 
 

(I. Ozoliņa, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas nodaļas konsultantes Ivetas Ozoliņas sniegto informāciju par Ministru kabineta 
kārtības ruļļa 3. pielikuma aktualizēšanu. 

Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2016. gadam ir 
iekļauts uzdevums izvērtēt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 
"Ministru kabineta kārtības rullis" un citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju attiecībā 
uz politikas jomām, nozarēm, apakšnozarēm un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas 
normatīvajā regulējumā. 

Pārresoru koordinācijas centrs, veicot izvērtējumu, ir secinājis: 
1) Termini "joma, nozare, apakšnozare" ir minēti Ministru kabineta kārtības rullī 

(11. punkts, 74.1 punkts, 3. pielikums), kā arī Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa 
instrukcijā Nr. 3 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē 
tās ieviešanu" (8.1. apakšpunkts). Citos Ministru kabineta darbību un attīstības plānošanu 
regulējošajos normatīvajos aktos lietoti tādi termini kā (iestādes) funkcijas, uzdevumi, 
kompetence, aktivitātes, nozaru politikas. 
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2) Salīdzinot ministriju nolikumos norādītās jomas un nozares ar Ministru kabineta 
kārtības ruļļa 3. pielikumā minēto formulējumu, konstatējams, ka daudzos gadījumos pastāv 
savstarpēja neatbilstība. Ministrijas savos nolikumos un tīmekļvietnēs atspoguļo dalījumu 
jomās, nozarēs, apakšnozarēs pēc saviem ieskatiem un, ņemot vērā aktuālo situāciju. Bieži 
ministriju nolikumos jēdzieni "joma" un "nozare" lietoti tādā izpratnē, kur joma ir nozarei 
pakārtota vienība, nevis atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī lietotajai jēdzieniskajai 
pakārtotībai, kas paredz jēdzienu "joma" kā primāru. 

3) Kas attiecas uz to, kādā veidā praksē tiek izmantots šis dalījums jomās, nozarēs, 
apakšnozarēs, tad esošā informācija liecina, ka iestādes šo dalījumu izmanto tikai, lai veiktu 
tiesību aktu, politikas plānošanas un citu dokumentu klasificēšanu, iesniedzot tos izskatīšanai 
Ministru kabinetā un ievietojot dokumentu aprites sistēmā DAUKS, kā arī dažādās datubāzēs, 
piemēram, POLSIS un Pētījumu un publikāciju datubāzē. Sistēmā DAUKS, Politikas plānošanas 
datubāzē POLSIS un Pētījumu un publikāciju datubāzē informācija tiek uzkrāta un 
sistematizēta tikai pēc jomas. Klasifikācija pēc nozares un apakšnozares netiek veikta. 

4) Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu un politikas plānošanas 
dokumentu projektus, Ministru kabineta kārtības rullī ietverta prasība pavadvēstulē norādīt 
tikai politikas jomu. 

5) Ņemot vērā visu iepriekšminēto, Pārresoru koordinācijas centra sākotnējais 
secinājums ir, ka Ministru kabineta kārtības ruļļa 3. pielikumā ietvertais dalījums politikas 
jomās, nozarēs, apakšnozarēs tiešā veidā neietekmē attīstības plānošanas sistēmu vai 
politikas plānošanas dokumentu kvalitāti, jo tiek izmantots tikai dokumentu klasifikācijas 
nolūkos. 

2. Aicināt ministrijas un Valsts kanceleju izteikt viedokli par to, vai, ņemot vērā 
Pārresoru koordinācijas centra secinājumus, nav nepieciešams grozīt Ministru kabineta 
kārtības ruļļa 3. pielikumu. 

3. Atbalstīt viedokli, ka šobrīd grozījumi Ministru kabineta kārtības ruļļa 3. pielikumā 
nav nepieciešami. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

09/11/2016 
 

1. § 
Par valsts pārvaldes un cilvēkresursu politikas reformu virzieniem 

 
(M. Krieviņš, I. Aile, B. Medvecka) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora Mārtiņa Krieviņa sniegto informāciju 

par diskusijas mērķi – saprast, kuras no diskusiju dokumentā piedāvātajām idejām ir 
iekļaujamas attīstības plānošanas dokumenta projektā, ņemot vērā, ka vēlamais ir nodefinēt 
ne vairāk kā deviņas plānošanas periodā paveicamās reformas. 

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces valsts pārvaldes un 
komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājas Ievas Ailes 
prezentāciju par diskusiju dokumentā piedāvātajiem reformu virzieniem valsts pārvaldes un 
valsts sektora cilvēkresursu politikā. 
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3. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts 
pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītājas Baibas Medveckas sniegto skaidrojumu: 

3.1. par priekšlikumu ieviest aprūpēto darba uzteikumu – tas ietver vienošanos par 
uzteikuma nosacījumiem, t. sk. kompensāciju naudas izteiksmē, mantiskā izteiksmē vai, 
sniedzot konsultāciju par iespējām vieglāk atrast darbu nākotnē. Kompensācija paredzēta 
papildus atlaišanas pabalstam, ko jau šobrīd nosaka likums. Par konkrētajiem kompensāciju 
veidiem un tiesību normu redakcijām diskusija turpināsies, ja konceptuāli tiks atbalstīta ideja; 

3.2. par jautājumu attiecībā uz problēmu, kad augsti kvalificēta darbinieka atalgojums 
valsts pārvaldē nekonkurē ar privātajā sektorā piedāvāto atalgojumu – 2016. gada 4. oktobrī 
stājās spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 15. pantā "Speciālās piemaksas". 

Likuma 15. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka amatpersona (darbinieks) var saņemt 
speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju nodrošināšanu vai 
stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu. Speciālās piemaksas apmērs nepārsniedz 100 procentus 
no mēnešalgas, un mēnešalgas apmērs kopā ar šo speciālo piemaksu nepārsniedz Ministru 
prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nepārsniedz 
piecus procentus no attiecīgajā institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita. 
Speciālo piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne 
retāk kā reizi pusgadā. Minētā norma neattiecas uz pašvaldības domes deputātu, Saeimas 
deputātu, Saeimas ievēlētu (apstiprinātu, ieceltu) amatpersonu (izņemot Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku), tiesnešu, ģenerālprokurora, ostas valdes 
locekļu un fiziskā darba veicēju atalgojumu. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Diskusija par valsts pārvaldes un cilvēkresursu reformas 
virzieniem/ 45 

 
Skat. materiālu – diskusiju dokumentu par valsts pārvaldes reformu virzieniem 

“Efektīva, atbildīga un elastīga Latvijas valsts pārvalde” (priekšlikumi diskusijai 

par valsts pārvaldes reformām 2016) ir iespējams apskatīt Tiesību aktu izstrādes ceļvedis 

vietnē https://tai.mk.gov.lv pie attiecīgā Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 

protokola. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

06/02/2016 
 

1. § 
Par Tiesību aktu izstrādes ceļvedī paredzētajām iespējām un aktualizēto Normatīvo 

aktu projektu izstrādes rokasgrāmatu 
 

(S. Līce, K. Kuprijanova, R. Zīle, I. Pintāne, G. Gailis, I. Gailīte) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 

Solveigas Līces sniegto informāciju par aktualizēto Normatīvo aktu projektu izstrādes 

https://tai.mk.gov.lv/img/74f16a08-3d5a-46f4-a4c5-f2ce410fb1ed.pdf
https://tai.mk.gov.lv/
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rokasgrāmatu un tīmekļvietnē "Tiesību aktu izstrādes ceļvedis" (https://tai.mk.gov.lv) 
(turpmāk – vietne) paredzētajām iespējām. 

2. Ievērot, ka turpmāk Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmju darba 
kārtības, protokoli un materiāli netiks sūtīti pa e-pastu sanāksmes dalībniekiem, bet tiks 
publicēti un pieejami vietnē sadaļā "Sanāksmes", kā arī informācija par sanāksmes sasaukšanu 
tiks publicēta vietnes aktualitātēs. Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par sanāksmēm un citām 
aktualitātēm tiesību aktu izstrādes jautājumos, sanāksmes dalībnieki tiek aicināti vietnē 
pieteikties uz jaunumu saņemšanu. Paziņojumi par jaunumiem vietnē tiks automātiski nosūtīti 
uz e-pastiem. 

3. Pieņemt zināšanai, ka priekšlikumus un jautājumus var iesniegt vietnē sadaļā "Raksti 
mums", kā arī sazinoties ar vietnes sadaļā "Kontakti" norādītajiem speciālistiem. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

29/09/2016 
 

1. § 
Valsts kontroles sadarbība ar revidējamajām vienībām pārkāpumu pieļāvušo 

amatpersonu atbildības izvērtēšanas jomā – līdzšinējā prakse un konstatētās problēmas 
 

(A. Ērglis) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītāja Aivara 

Ērgļa sniegto prezentāciju par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 15. panta otrās daļas piemērošanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 15. panta otro daļu, ja šā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot 
revīziju, revidējamā vienība vai tās augstāka iestāde vai amatpersona piecu mēnešu laikā pēc 
tam, kad stājies spēkā Valsts kontroles lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, informē 
Valsts kontroli par šā panta pirmajā daļā minēto personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem. 

2. Ievērot, ka atbildīgajām institūcijām vai amatpersonām ir pienākums nodrošināt 
personu atbildības izvērtēšanu, ja Valsts kontrole ir konstatējusi prettiesisku un nelietderīgu 
rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem vai mantu, kā arī informēt Valsts kontroli par 
atbildības izvērtēšanas rezultātiem. Sniedzot informāciju Valsts kontrolei, paskaidrojumam 
jābūt izvērstam tā, lai kompetenta trešā persona gūtu pārliecību, ka amatpersonu atbildības 
izvērtēšana un sodīšana ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojumā konstatētos pārkāpumus 
pieļāvušo personu atbildības izvērtēšanu veic šādos posmos: 

3.1. noskaidro, kuras personas ir pieļāvušas revīzijas ziņojumā konstatētos 
pārkāpumus; 

3.2. noskaidro, kāda atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem šīm personām ir 
jānosaka; 

3.3. noskaidro, vai pastāv apstākļi, kas neļauj konkrētajos gadījumos šīs personas saukt 
pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības, tajā skaitā pie civiltiesiskās, lai novērstu 
pārkāpumu rezultātā radītās kaitīgās sekas (zaudējumus). 

https://tai.mk.gov.lv/
https://tai.mk.gov.lv/
https://tai.mk.gov.lv/
https://tai.mk.gov.lv/
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4. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles pārstāvja norādīto, ka ir būtiski novērst 
pārkāpumu atkārtošanos un veicināt personu likumīgu un atbildīgu rīcību ar publiskā sektora 
finanšu līdzekļiem, nepieļaujot "nesodāmības" sajūtas veidošanos personām, kurām ir 
tiesības rīkoties ar publiskā sektora finanšu līdzekļiem. Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta 
par pārkāpumiem vainīgo personu atbildības nenovēršamība, kā arī tiktu atlīdzināti personu 
prettiesiskas rīcības rezultātā radītie mantiskie zaudējumi. 

 
Skat. prezentāciju - Publiskas personas finanšu līdzekļi un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums 15. panta otrās daļas piemērošana/ 44 

 
2. § 

Valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšana – vadlīniju prezentācija par 
atbildības jēdzienu, disciplināratbildības piemērošanu ierēdņiem un darbiniekiem, kā arī 

amatpersonas civiltiesisko atbildību 
 

(L. Liepiņa) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts 

pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultantes Līvas Liepiņas sniegto prezentāciju par atbildību 
valsts pārvaldē. 

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvja norādīto, ka ierēdņa pārcelšana citā 
amatā nav pamats tam, lai pārkāpums netiktu izvērtēts un disciplinārlieta netiktu ierosināta, 
ka būtiski ievērot disciplinārlietas ierosināšanas termiņu un ka tas nav atjaunojams vai 
pagarināms, kā arī to, ka materiālās stimulēšanas instrumenti būtu pieļaujami par labi 
paveiktu darbu, nevis gadījumā, ja ir konstatēta prettiesiska rīcība vai netiek ieviesti Valsts 
kontroles ieteikumi. 

Valsts kancelejas pārstāvis vērš uzmanību, ka atbildības izvērtēšana ietver juridiskās 
analīzes veikšanu, tāpēc izvērtēšanā iesaistāmi iestādes juridiskā dienesta speciālisti, nevis 
iekšējie auditori. Savukārt, lai veicinātu katras iestādes iekšējo procesu efektivitāti, ieteicams 
izstrādāt iestādes disciplinārprocesu kārtību. 

 
Skat. prezentāciju - Atbildība valsts pārvaldē/ 43 
 

 
Skat. materiālu – “Vadlīnijas par valsts pārvaldē nodarbināto atbildības 

izvērtēšanu” ir iespējams apskatīt Tiesību aktu izstrādes ceļvedis vietnē 

https://tai.mk.gov.lv pie attiecīgā Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 

protokola. 

 
  

https://tai.mk.gov.lv/
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PROTOKOLS Nr. 1 

20/05/2016 
 

1. § 
Par vienotu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45. panta piemērošanas praksi 
 

(S. Rāgs, D. Vītola, S. Ālmane, Z. Stara, V. Sidorenkovs, K. Cirsis, V. Vītoliņš, J. Upeniece, 
I. Gailīte) 

 
 1. Uzklausīt Tieslietu ministrijas viedokli par Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 45. panta piemērošanas praksi. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas, Ekonomikas 
ministrijas, Finanšu ministrijas pārstāvju un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta viedokli, 
kā arī ievērojot Valsts sekretāru 2016. gada 28. aprīļa sanāksmes protokolā doto uzdevumu 
(prot. 17  43. §) – sagatavot likumprojektu par grozījumiem Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā attiecībā uz nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā, līdz 
grozījumu spēkā stāšanās laikam neaizkavēt sagatavoto tiesību aktu projektu virzību. 

2. Ieteikt iesaistītajām ministrijām vienoties par likuma normas saturu un pēc iespējas 
ātrāk iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā. 

 3. Atbalstīt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvja viedokli, ka valsts īpašuma 
tiesības uz dzīvojamām mājām un dzīvokļa īpašumiem, kas atzīti par bezīpašnieka vai 
bezmantinieka mantu, ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā un atbalstāms 
priekšlikums tos nodot pašvaldību īpašumā, pirms tam neveicot valsts īpašuma tiesību 
korroborāciju zemesgrāmatā. 

Civillikuma 994. pants iekļauts Civillikuma 3. daļas 3. nodaļas 2. apakšnodaļas 
4. apakšnodaļā „Īpašuma iegūšana ar nodošanu”. Īpašuma iegūšana ar nodošanu pieskaitāma 
pie atvasinātiem īpašuma iegūšanas veidiem. Savukārt, norma, kas noteic, ka nekustamas 
bezīpašnieka lietas piekrīt valstij (Civillikuma 930. panta piezīme), ir iekļauta Civillikuma 
3. daļas 3. nodaļas 2. apakšnodaļas 1. apakšnodaļā „Īpašuma iegūšana ar piegūšanu”. 
Piegūšana ir sākotnējais (pirmatnējais) īpašuma iegūšanas veids, kurš attiecas arī uz 
bezīpašnieka lietām, t. i. lietām, kuras to rašanās brīdī nevienam nepieder vai neatrodas 
neviena valdījumā. 
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2. § 
Par Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas vietnes izveidi 

 
(S. Līce, S. Pēkale, I. Gailīte) 

 
 1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 

Solveigas Līces sniegto informāciju un prezentāciju par Normatīvo aktu projektu izstrādes 
rokasgrāmatas (turpmāk – Rokasgrāmata) vietnes izveidi, tās saturu, tehniskajiem un 
funkcionālajiem risinājumiem.  

Pieņemt zināšanai, ka tiek piedāvāta arī lejupielādējama lietotne “Mana 
rokasgrāmata” darbam bezsaistes režīmā (offline) ar vairākām personalizētām iespējām 
darbam ar Rokasgrāmatas tekstu un sagatavēm. Vēršam uzmanību, ka lietotne “Mana 
rokasgrāmata” sinhronizēsies ar vietnes Rokasgrāmatas tekstu tiklīdz lietotājs pieslēgsies 
tiešsaistes režīmam. 

 Vietne būs publiski pieejama, tā paredzēta juristiem un citiem speciālistiem, kuri 
piedalās tiesību aktu projektu izstrādē, kā arī domu apmaiņai starp valsts iestāžu juridiskajiem 
dienestiem – profesionālai sadarbībai un aktuālu notikumu paziņošanai. 

 2. Pieņemt zināšanai, ka valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmju darba 
kārtības, materiāli un protokoli būs pieejami šajā vietnē. Šeit tiks publicēta arī informācija par 
plānotajām valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmēm. Lietotājiem, kas būs 
piereģistrējušies uz jaunumu saņemšanu, uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par jaunumiem, 
tai skaitā par nākamo sanāksmi. 

… 
 

 
  



 

  

Valsts kanceleja 110 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

2015 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

17/12/2015 
 

1. § 
Par tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 

aizpildīšanu un aktualitātēm anotācijas veidlapas pilnveidošanā 
 

(A. Pētersone, I. Strautmane, A. Strīķeris, Z. Uzuliņa, L. Broka, G. Aizstrauta, K. Kuprijanova, 
A. Vītols, V. Gertners, I. Gailīte) 

 
1. Izpildot Valsts sekretāru 2015. gada 26. marta sanāksmē (protokols Nr. 12 25.§) 

doto uzdevumu, atkārtoti izskatīt jautājumu par tiesību aktu projektu anotāciju aizpildīšanu. 
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultantes 
Ances Pētersones sniegto informāciju un prezentāciju par konstatētajām nepilnībām un 
plānotajiem uzlabojumiem tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 
(anotācijas) aizpildīšanā un aktualitātēm anotācijas veidlapas pilnveidošanā. Turpmākai 
ievērībai: 

1.1. Pieņemt zināšanai, ka anotācijas veidlapu plānots papildināt ar kopsavilkumu, kas 
ir koncentrēts apraksts (500 rakstu zīmes) par tiesību akta projekta mērķi vai būtību. Ņemot 
vērā sanāksmes dalībnieku iebildumu par kopsavilkuma apjomu, turpināt par to diskusiju 
instrukcijas projekta saskaņošanas procesā.   

1.2. Ņemt vērā, ka anotācijas I sadaļā nepieciešams skaidri un īsi formulēt tiesību akta 
projekta mērķi, nepārrakstot tiesību normas.  

Plānots anotāciju papildināt ar informāciju par alternatīvu priekšlikumu izvērtējumu, 
kā arī ar informāciju par sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2020. 

 1.3. Ņemot vērā konstatētās nepilnības un formālu pieeju anotācijas II sadaļas 
aizpildīšanā, pievērst uzmanību amatpersonu apmācībai par administratīvo izmaksu 
aprēķinu veikšanu. 
 1.4. Anotācijas V sadaļā plānots apvienot C un D ailes, lai izvairītos no informācijas 
atkārtošanās.  
 Ņemt vērā, ka šajā sadaļā nepieciešams ietvert tikai tos Eiropas Savienības tiesību akta 
pantus, kuri tiek pārņemti ar attiecīgo tiesību akta projektu.  
 1.5. Aizpildot VI sadaļu, pievērst uzmanību sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, 
iekļaut vairāk biedrību un ieinteresēto pušu tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu 
projektu izstrādē. Konstatēts, ka šajā jautājumā nepieciešama amatpersonu apmācība.  
 1.6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja risina jautājumu par Ministru kabineta 
rīkojumu anotāciju publicēšanu Latvijas Vēstnesī.  
 2. Pieņemt zināšanai A. Pētersones sniegto informāciju un prezentāciju par 
administratīvā sloga un administratīvo izmaksu aprēķināšanu un gada laikā apkopoto 
statistiku.  
 Pievērst uzmanību prezentācijā norādītajiem resursiem par administratīvā sloga 
aprēķināšanu. Vēršam uzmanību, ka Valsts administrācijas skola organizē attiecīgus kursus. 
 … 
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Skat. prezentāciju - Tiesību aktu sākotnējās ietekmes ziņojums/ 42 
 

 
Skat. prezentāciju - Administratīvais slogs un administratīvo izmaksu 
aprēķināšana/ 41 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

10/10/2015 
 

1. § 
Par būvju nojaukšanu atvasinātu publisku personu īpašumā (uz laiku) nodotajos un 

nododamajos nekustamajos īpašumos 
 

(I. Rozenštoka, S. Rāgs, I. Bērziņa, J. Upeniece, V. Sidorenkovs, K. Cirsis, A. Štāls, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu 
departamenta juriskonsultes I. Rozenštokas sniegto informāciju par būvju nojaukšanu 
nekustamajā īpašumā, kuru Ministru kabinets ar rīkojumu ir nodevis (ar uzlikumu) atvasinātai 
publiskai personai. 

2. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību 
nodaļas juriskonsulta S. Rāga sniegto informāciju, kā arī Valsts iestāžu juridisko dienestu 
vadītāju sanāksmes dalībnieku viedokli par Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
42. panta pirmās daļas ceturto teikumu, atbalstīt priekšlikumu, ka grozījumi Ministru kabineta 
rīkojumos nav nepieciešami gadījumos, kad būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā mainās nekustamā īpašuma sastāvs. 
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2. § 

Par grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredz valsts pārvaldes institūcijās nodarbināto 
amatpersonu (darbinieku) atalgojuma publicēšanu iestādes mājaslapā internetā 

 
(S. Rocēna, L. Ruškule, I. Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes 

S. Rocēnas sniegto informāciju par Saeimas Juridiskā biroja atbildi jautājumā par darbinieku 
atalgojuma publicēšanu iestādes mājaslapā internetā, kā arī Saeimas pieņemtajiem 
grozījumiem likumos, kas saistīti ar publicējamās informācijas par atalgojumu apjomu. 

2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas mājaslapā internetā ir pieejama 
informācija par 2015. gada 1. jūlijā rīkoto semināru "Atlīdzības uzskaites sistēma" 
(http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/sabiedriskaja_sektora_nodarbinato_atlidzibas_politika/). 

3. Atbalstīt viedokli, ka līdz jaunā Valsts dienesta likuma pieņemšanai tiek saglabātas 
pašreizējās nostādnes valsts pārvaldes institūcijās nodarbināto amatpersonu (darbinieku) 
atalgojuma publicēšanā. 

4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 
2015. gada 26. februāra protokola Nr. 2 1. § "Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta 
piemērošanu (par šajā pantā ietvertā termina "amatpersona" interpretāciju un iestādes 
mājaslapā internetā publicējamās informācijas apjomu)" 3. punkta lēmumu par 
nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 
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3. § 
Par Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 45  45. §) 

"Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita 
samazināšanai"" 13. punktā norādīto principu ievērošanu tiesību aktu projektu izstrādē 

 
(M. Baumane, I. Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās, Juridiskā 

departamenta vadītājas I. Gailītes sniegto informāciju par konstatētajām problēmām tiesību 
aktu projektos, kas iesniegti Valsts kancelejā virzībai uz Ministru kabinetu. 

2. Pieņemt zināšanai I. Gailītes sniegto informāciju par to, ka, izpildot Ministru 
kabineta 2014. gada 26. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 45  45. §) "Informatīvais 
ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"" (turpmāk – MK 
protokollēmums) 6. punktā doto uzdevumu, Valsts kanceleja sadarbībā ar ministrijām ir 
sagatavojusi sarakstu ar atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem 
un neizpildītajiem pilnvarojumiem Ministru kabinetam un ka tuvākajā laikā saraksts tiks 
iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē. 

3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas 
departamenta juriskonsultes M. Baumanes sniegto informāciju par Tieslietu ministrijas 
konstatētajām problēmām tiesību aktu projektos, kas iesniegti Tieslietu ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

4. Ministrijām, izstrādājot normatīvo aktu projektus, ievērot MK protokollēmuma 
13. punktā noteiktos principus, kā arī: 

4.1. ministriju parlamentāro sekretāru pienākums ir sekot līdzi Saeimā iesniegto 
likumprojektu virzībai, arī saturiskajām izmaiņām, lai netiktu bez pamatojuma izteiktas jaunā 
redakcijā pilnvarojuma normas; 

4.2. jau sākotnēji, izstrādājot normatīvā akta projektu, rūpīgi apsvērt administratīvā 
sloga iekļaušanu regulējumā, lai pēc laika nav jāveic grozījumi tajā pašā normatīvajā aktā, lai 
iekļauto administratīvo slogu izslēgtu; 

4.3. izstrādājot konsultatīvo un koordinējošo padomju nolikumu projektus, ievērot 
Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 2014. gada 23. oktobra protokola Nr. 2 
1. § "Par konsultatīvo un koordinējošo padomju nolikumos iekļaujamo informāciju" lēmumu 
par to, ka Ministru kabineta noteikumos iekļauj tikai nepieciešamās normas, bet padomes 
iekšējās organizācijas regulējumu iekļaut iekšējos tiesību aktos, piemēram, padomes sēdes 
protokollēmumā; 

4.4. nav pieļaujama nepamatota Ministru kabineta kārtības rullī noteiktās tiesību aktu 
projektu saskaņošanas procedūras, izsludinot projektu Valsts sekretāru sanāksmē, 
neievērošana attiecībā uz projektiem, kuri izsludināmi Valsts sekretāru sanāksmē, norādot 
pavadvēstulē, kur prasīts norādīt izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datumu un 
numuru, ka "nav attiecināms"; 

4.5. saskaņojot Valsts kancelejas noformēto projektu, nav pieļaujama atbildīgās 
ministrijas prasība papildināt steidzamības kārtībā iesniegtos pēc izskatīšanas Ministru 
kabineta sēdē noformētos tiesību aktu projektus ar normām, kuras nav bijušas iekļautas 
projektā, izskatot to Ministru kabineta sēdē, vai arī pieprasīt veikt precizējumus, kuri pēc 
būtības maina normas saturu; 
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4.6. anotācijas I sadaļā "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" sniegt 
visaptverošu un izsmeļošu tiesību akta projekta nepieciešamības pamatojumu, kā arī 
raksturot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi; 

4.7. atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 
"Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" nodrošināt sabiedrības 
līdzdalību projektu izstrādē, kā arī sniegt visaptverošu un izsmeļošu informāciju par 
sabiedrības līdzdalības procesu un rezultātiem anotācijas VI sadaļā "Sabiedrības līdzdalība un 
komunikācijas aktivitātes"; 

4.8. nodrošināt savlaicīgu sabiedrības līdzdalību tiesību aktu projektu izstrādē pirms 
projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta 
sēdē, īpaši gadījumos, kad projekts tieši skar sabiedrības tiesības un intereses; 

4.9. nesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus kā Ministru kabineta lietu bez 
pamatojuma pēc būtības, īpaši jautājumos, kad nepieciešama sabiedrības līdzdalība un citu 
ieinteresēto pušu iesaistīšana; 

4.10. izvairīties no nepamatoti detalizēta (sīkumaina) regulējuma iekļaušanas ārējos 
normatīvajos aktos; 

4.11. izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem, kas tiek nosūtīta kopā ar precizēto 
projektu saskaņošanas dalībniekiem, norādīt atbildīgās ministrijas pamatojumu iebilduma 
noraidījumam, nevis tikai norādīt, ka "jautājums pārrunājams starpministriju sanāksmē", lai 
atzinuma sniedzēji varētu savlaicīgi sagatavoties diskusijai saskaņošanas sanāksmē un tiktu 
nodrošināta jēgpilna sanāksmes sasaukšana. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

26/02/2015 
 

1. § 
Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta piemērošanu (par šajā pantā ietvertā 

termina "amatpersona" interpretāciju un iestādes mājaslapā internetā publicējamās 
informācijas apjomu) 

 
(S. Līce, I. Liepa, I. Duļķe, L. Uzulnika, K. Kuprijanova, K. Mackeviča, I. Jurča, I. Gailīte) 

 
 1. Atbalstīt viedokli, ka līdz attiecīgu grozījumu pieņemšanai normatīvajos aktos, kas 
paredz valsts pārvaldes institūcijās nodarbināto amatpersonu (darbinieku) atalgojuma 
publicēšanu, iestādes mājaslapā internetā publicē: 

1.1. arī darbinieku atalgojumu, norādot vārdu, uzvārdu un amatu, ja iestādes 
darbinieks vispārīgi vai konkrētajā gadījumā ir pilnvarots pieņemt vai sagatavot pārvaldes 
lēmumus (t. sk. ir atbildīgi par valsts budžeta plānošanu), ja uz iestādi attiecas Valsts pārvaldes 
iekārtas likums; 

1.2. informāciju par darbinieku, izņemot karavīrus un valsts drošības iestādes, 
atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām, ja 
uz darbinieku attiecas tikai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums. 
 2. Atbalstīt viedokli, ka, ņemot vērā 1.1. apakšpunktā norādīto, iestādes mājaslapā 
internetā publicējams arī tāda darbinieka atalgojums, norādot vārdu, uzvārdu un amatu, kurš 
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noteiktu laiku pilda iepirkuma komisijas locekļa pienākumus, neatkarīgi to tā, vai darbiniekam 
ir noteikts papildu atalgojums par darbu iepirkuma komisijā vai nav. Iestādes mājaslapā 
internetā publicē kopējo atalgojumu par mēnešiem, kuros darbinieks pildījis iepirkuma 
komisijas locekļa pienākumus. 
 3. Atbalstīt viedokli, ka primāri atalgojuma publicēšanas mērķis ir valsts budžeta un 
pašvaldību budžetu līdzekļu izlietojuma caurskatāmības nodrošināšana un tāpēc būtu 
izvērtējami iespējami grozījumi normatīvajos aktos, lai noteiktu, ka publicējama ir informācija 
gan par amatpersonu, gan par visu darbinieku atalgojumu, tai skaitā, arī ārstniecības personu 
un pedagogu atalgojumu (aktualitāti zaudējis ar prot. 10.102015. nr.3   2.§ 4.p.). 
 Ņemot vērā minēto, Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt, kādus 
grozījumus ir nepieciešams izdarīt normatīvajos aktos, un informēt par priekšlikumiem Valsts 
iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmi. 
 4. Atbalstīt viedokli, ka nepieciešams noskaidrot arī Saeimas Juridiskā biroja viedokli. 
 … 
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2. § 
Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa 

amata savienošanas kārtību 
 

(K. Poga, I. Jurča, I. Strautmane, I. Duļķe, I. Liepa, S. Līce, I. Gailīte) 
 
 1. Atbalstīt viedokli, ka nepieciešama turpmāka diskusija, lai vienotos par rīcību 
gadījumos: 
 1.1. kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iecelšanai tiek izvirzīta 
persona, kura pārstāv valsts intereses (ministriju izvirzīts pārstāvis, kas pirms iecelšanas var 
būt un var arī nebūt amatpersona) vai persona ko deleģējusi pašvaldība, vai persona, kuru 
ieteikusi pašvaldība no komersantu vidus – kura institūcija un kādos gadījumos, proti,  
Ministru kabinets, pašvaldība, vai pati Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izsniedz 
amatu savienošanas atļauju; 

1.2. kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iecelšanai tiek izvirzīta 
valsts pārvaldes iestādes amatpersona (piemēram valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks) 
– kas ir atbildīgā institūcija, kas izsniedz atļauju, kā arī veids  kādā tiek noformēts pamatojums 
par to, ka amata savienošana ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu 
neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 
un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un vai amatu savienošana 
nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā 
organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā; 
 1.3. kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē jau ieceltā valsts amatpersona 
vēlas savienot šo valsts amatpersonas amatu ar citu papildu amatu vai darbu – kura institūcija 
izsniedz amatu savienošanas atļauju – vai tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, 
pašvaldība (attiecībā uz pašvaldības deleģēto pārstāvi vai tās ieteikto komersantu) vai 
Ministru kabinets; 
 1.4. kad jautājums par iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa 
amatā un atļaujas izsniegšana savienot amatus tiek skatīta vienlaicīgi (vienā Ministru kabineta 
sēdē), kur un kā būtu jāatspoguļo izvērtējums par to, ka amatu savienošana neradīs interešu 
konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts 
interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā 
(misijā) vai to uzdevumā – vienā Ministru kabineta rīkojumā vai atsevišķos turpināt praksi, 
gatavojot atsevišķus Ministru kabineta rīkojumus par iecelšanu amatā un atļauju savienot 
amatus. Ja tiek panākta vienošanās par abu lēmumu apvienošanu vienā Ministru kabineta 
rīkojumā, vienoties par tajā ietveramās informācijas apjomu, kā arī iespējām amata 
savienošanas izvērtējumu iekļaut citos lēmuma pavaddokumentos, piemēram, anotācijā vai 
tiesību akta pavadvēstulē. 
 2. Valsts kancelejai organizēt tikšanos ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, 
Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas juridisko dienestu pārstāvjiem, lai atrisinātu šos un citus 
saistītos jautājumus, kā arī, lai vienotos par iespējamajām izmaiņām normatīvajos aktos. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

15/01/2015 
 

1. § 
Par izmaiņām attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, iesniegšanā Ministru kabinetā, 

apstiprināšanā, aktualizēšanā un ietekmes novērtēšanā 
 

(R. Osvalde, I. Stepanova, I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieces, Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītājas Rudītes Osvaldes prezentāciju un izstrādājot jaunus attīstības 
plānošanas dokumentus vai uzlabojot esošos, aicināt institūcijas: 

1.1.  veikt kvalitatīvu izvērtējumu esošajai politikai, pēc iespējas izmantojot pētījumus; 
1.2. lai paaugstinātu attīstības plānošanas dokumentu kvalitāti un uztveramību, tos 

veidot īsi, skaidri un loģiski  formulēt viedokli; 
1.3. institūcijām sistemātiski un konsekventi īstenot attīstības plānošanas dokumentā 

paredzētos uzdevumus noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī regulāri veikt 
politikas izvērtējumu; 

1.4. institūcijām jau sākotnējā  attīstības plānošanas dokumentu izstrādē iesaistīt citas 
institūcijas, ja tiek skarta to kompetence. 

 
Skat. prezentāciju - Jaunais attīstības plānošanas regulējums/ 40 
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2014 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

04/12/2014 
 

1. § 
Par aktualizēto Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu 

 
(S. Vīgante, S. Līce) 

 
1. Pieņemt zināšanai S. Vīgantes sniegto informāciju un prezentāciju par aktualizēto 

Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu. 
Rokasgrāmata, kurā ērti izcelta būtiskākā informācija, atrodama Tieslietu ministrijas 

tīmekļa vietnē: https://www.tm.gov.lv/lv/daliba-es/es-tiesibu-aktu-piemerosana/tm-
kompetence-pienemtie-jaunie-es-tiesibu-akti. 

 
Skat. prezentāciju - Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata/ 39 

 
2. § 

Par atsaucēm tiesību aktu projektos uz nesaistošiem starptautiskiem dokumentiem 
 

(S. Vīgante, S. Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai S. Vīgantes sniegto informāciju par atsaucēm tiesību aktu 
projektos uz nesaistošiem starptautiskiem dokumentiem vai Eiropas Savienības 
dokumentiem: vadlīnijām, rekomendācijām, rokasgrāmatām, metodikām, deklarācijām, 
rezolūcijām, rīcības kodeksiem, standartiem u.tml. 

2. Atbalstīt viedokli, ka izstrādājot nacionālos tiesību aktus: 
2.1. valsts iestādei starptautisko vai Eiropas Savienības dokumentos (vadlīnijās, 

metodikās u.tml.) esošās prasības jāiestrādā nacionālajā tiesību aktā kā nacionālā tiesību akta 
sastāvdaļa, tādā veidā izvairoties no atsaucēm uz juridiski nesaistošiem un grūti pieejamiem 
starptautiskiem vai Eiropas Savienības dokumentiem svešvalodā; 

2.2. ja objektīvu apsvērumu dēļ valsts iestādei nav iespējams iestrādāt starptautisko 
vai Eiropas Savienības dokumentu prasības nacionālajā tiesību aktā kā nacionālā tiesību akta 
sastāvdaļu, valsts iestādei, izstrādājot nacionālo tiesību aktu, kur ir atsauce uz juridiski 
nesaistošu starptautisko vai Eiropas Savienības dokumentu, paralēli ir jānodrošina attiecīgā 
starptautiskā vai Eiropas Savienības tiesību akta tulkojums latviešu valodā un jānodrošina tā 
publikācija (piemēram, valsts iestādes tīmekļa vietnē), vienlaikus nacionālajā tiesību aktā 
norādot, kur ir iespējams atrast attiecīgo starptautisko vai Eiropas Savienības dokumentu. 

3. Ja nacionālā tiesību akta projektā paredzēts, ka, pamatojoties uz starptautisku 
tiesību normu, tiks izdots administratīvais akts, nepieciešams ievērot šādus nosacījumus: 

3.1. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 11. pantu privātpersonai nelabvēlīgu 
administratīvo aktu izdot vai faktisku rīcību veikt iestāde var uz Latvijas Republikas 
Satversmes, likuma, kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata. Ministru kabineta 
noteikumi vai pašvaldību saistošie noteikumi var būt par pamatu šādam administratīvajam 
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aktam vai faktiskai rīcībai tikai tad, ja Latvijas Republikas Satversmē, likumā vai starptautisko 
tiesību normā ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam vai pašvaldībām minētajos 
noteikumos paredzēt šādus administratīvos aktus vai faktisko rīcību. Proti, nelabvēlīgu 
administratīvo aktu izdot vai veikt faktisko rīcību var tikai uz ārēji saistoša tiesību akta, tai 
skaitā Latvijas Republikai saistoša starptautiska tiesību akta, pamata; 

3.2. šādā gadījumā tiesību akta projekta anotācijā pamatot, kāpēc nepieciešams uzlikt 
par pienākumu personām ievērot attiecīgā starptautiskā dokumentu prasības un no kādām 
Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām (starptautiskā līguma) šāda nepieciešamība 
izriet;  

3.3. vienlaikus, jebkurā gadījumā, nepieciešams nodrošināt konkrētā starptautiskā 
dokumenta tulkojumu latviešu valodā un šī dokumenta publisku pieejamību. 
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3. § 

Par informatīvā ziņojuma sagatavošanas mērķi un būtību 
 

(S. Vīgante, S. Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai S. Vīgantes sniegto informāciju par informatīvā ziņojuma 
sagatavošanas mērķi un būtību.  

Ievērot, ka informatīvais ziņojums nevar aizstāt tiesību aktu, tajā nevar paredzēt 
konceptuālus un politikas plānošanas dokumentam raksturīgus lēmumus. Pievienotais 
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Ministru kabineta protokollēmums arī nav saistošs pašvaldībām un privātpersonām, tas 
atspoguļo Ministru kabineta sēdes gaitu. Lēmuma nostiprināšanai ieteicams izvēlēties 
Ministru kabineta rīkojumu. 

2. Pieņemt zināšanai S. Līces sniegto informāciju par Pārresoru koordinācijas centra 
ierosinātajām izmaiņām attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, t. sk. to, ka tiks paredzēts 
konceptuāls ziņojums, kuru nebūs jāizsludina Valsts sekretāru sanāksmē, kas atslogos 
koncepcijas projektu saskaņošanu un virzību. 

Pieņemt zināšanai S. Līces sniegto informāciju, ka kādā no tuvākajām sanāksmēm 
Pārresoru koordinācijas centrs iepazīstinās valsts iestāžu juridiskos dienestus ar izmaiņām 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, iesniegšanā Ministru kabinetā, apstiprināšanā un 
aktualizēšanā, kā arī ietekmes novērtēšanā. 

 

 
PROTOKOLS Nr. 2 

23/10/2014 
 

1.§ 
Par konsultatīvo un koordinējošo padomju nolikumos iekļaujamo informāciju 

 
(S. Rocēna, K. Kuprijanova, G. Aizstrauta, I. Gailīte) 

 
 1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Sandras 
Rocēnas sniegto informāciju un atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu, ka konsultatīvās un 
koordinējošās padomes nolikumā nosaka tikai padomes: 

- funkcijas; 
- uzdevumus; 
- tiesības; 
- sastāvu; 
- struktūru; 
- vispārīgus lēmumu pieņemšanas principus; 
- vai padomes sēdes ir atklātas vai slēgtas. 

 2. Padomes nolikumā neiekļaut detalizētu informāciju par padomes darba 
organizēšanu, termiņiem un amatpersonu pienākumiem – par to padomes locekļi savstarpēji 
vienojas ar ierakstu padomes sēdes protokolā. 
 3. Atbalstīt, ka jau pieņemtie un spēkā esošie padomes nolikumi nav jāgroza, lai tos 
precizētu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam. 
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2.§ 
Par labojumu veikšanu Ministru kabinetā apstiprinātā, bet neparakstītā starptautiskā 

līgumā 
 

(S. Pēkale, I. Birkhāne, S. Vīgante, G. Aizstrauta, L. Ange I. Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Sanitas 
Pēkales un Tieslietu ministrijas Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājas Sandras 
Vīgantes sniegto informāciju par labojumu veikšanu Ministru kabinetā apstiprinātā, bet 
neparakstītā starptautiskā līgumā. 

2. Atbalstīt priekšlikumu, ka nepieciešamības gadījumā, ja līgumslēdzējas puses par to 
ir vienojušās, pirms starptautiskā līguma, kas apstiprināts Ministru kabinetā, parakstīšanas, 
atbildīgā ministrija var veikt tajā redakcionālus (gramatiskus) labojumus. Šādi labojumi pirms 
līguma parakstīšanas ir jāsaskaņo ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju. Šajā gadījumā 
starptautisko līgumu nav nepieciešams atkārtoti apstiprināt Ministru kabinetā. Pēc līguma 
parakstīšanas atbildīgā ministrija, informējot par veiktajiem labojumiem, līguma oriģinālu un 
elektronisko kopiju nosūta Ārlietu ministrijai. Ja līgums ir ratificējams Saeimā, elektronisko 
kopiju nosūta arī Valsts kancelejai.  

 3. Ja labojums vai papildinājums rada izmaiņas starptautiskā līguma saturā pēc 
būtības, atbildīgā ministrija precizēto starptautiskā līguma tekstu atkārtoti saskaņo vismaz ar 
Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniedz to izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru 
kabinetā. 

… 
 

Skat. materiālu - Labojumu veikšana Ministru kabinetā apstiprinātā, bet 
neparakstītā starptautiskā līgumā/ 38 

 
3.§ 

Par starptautisko līgumu tulkojumiem 
 

(S. Vīgante, I. Gailīte) 
  
 Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājas 
Sandras Vīgantes izteikto lūgumu, ministrijām aktualizēt informāciju par starptautiskajiem 
līgumiem, kas latviešu valodā nav publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, un iesniegt 
to latviešu valodas redakcijas publicēšanai oficiālajā izdevumā, kā arī, ja starptautiskie līgumi 
nav tulkoti latviešu valodā, nodrošināt to tulkojumu (nepieciešamības gadījumā izmantojot 
Valsts valodas centra pakalpojumus) un publicēšanu oficiālajā izdevumā un nosūtīt minēto 
informāciju Ārlietu ministrijai.  
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PROTOKOLS Nr. 1 

17/04/2014 
 

1.§ 
Par vienveidīgas prakses piemērošanu Ministru kabineta rīkojumos, atsavinot valsts 

nekustamos īpašumus un nosakot aprobežojumus 
 

(M.Adamane, S.Rāgs, I.Liepa, S.Sidiki, L.Medin, L.Priedīte-Kancēviča, A.Štāls, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu 
departamenta juriskonsultes Madaras Adamanes apkopoto informāciju un problēmas izklāstu 
par vienveidīgas prakses piemērošanu Ministru kabineta rīkojumos, atsavinot valsts 
nekustamos īpašumus un nosakot aprobežojumus.  

2. Atbalstīt priekšlikumu, ka, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu par 
valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības atvasinātām publiskām personām 
(augstskolām, institūtiem, pašvaldībām), rīkojuma projektā norāda: 

2.1.  laika periodu, uz kādu īpašums tiek nodots (par to izdara ierakstu Zemesgrāmatā);  
2.2. īpašuma izmatošanas mērķi (konkrētu Eiropas Savienības fondu projektu vai 

funkciju).  
Īpašumu var ieķīlāt par labu Valsts kasei, ar nosacījumu, ka īpašums pēc termiņa 

beigām tiek nodots atpakaļ valstij tikpat labā stāvolī, kāds bija pirms tam. Ja īpašums ir bojāts, 
tad katru gadījumu izvērtē atsevišķi un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

Ja īpašumu ieķīlā par labu bankai, tad nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta 
rīkojums.    

3. Ministrijām izvērtēt spēkā esošos rīkojumus un, nepieciešamības gadījumā, izdarīt 
attiecīgus grozījumus saskaņā ar 2. punktu.  

4. Turpmāk, sagatavojot šāda veida rīkojumus, lūdzu ievērot Valsts kancelejas, Finanšu 
ministrijas un Tieslietu ministrijas savstarpēji saskaņoto paraugu:  

 
„ 1. ..... atļaut ...... ministrijai nodot bez atlīdzības ...... novada pašvaldības īpašumā 

valsts nekustamo īpašumu ........ pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai (deleģēta 
pārvaldes uzdevuma veikšanai)......................... 

 
2. ................ novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja 

tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas) īstenošanai (pārvaldes 
uzdevuma veikšanai).  

 
3. .............. novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā 

rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu (iem):  
3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr .............. novada 

pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu (pārvaldes 
uzdevuma veikšanu); 

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar 
hipotēku. 
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4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu apgrūtināt nekustamo īpašumu ar 
hipotēku nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu Valsts kasei, lai apgūtu 
Eiropas Savienības fondu līdzekļus.”  

(Precizēts ar 2017. gada 20. aprīļa protokola Nr. 2  3.§, turpmāk lietot: “lai saņemtu 
Eiropas Savienības fondu atbalstu”)  

 

  

https://tai.mk.gov.lv/img/58bb27fa-763f-4ef2-ad03-8dc478711223.pdf
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Ministru kabineta rīkojumi par valsts nekustamo īpašumu nodošanu 

atvasinātu publisku personu īpašumā un tajos noteiktie tiesību 

aprobežojumi 

 
Ministru 

kabineta 

rīkojuma 

datums un 

Nr. 

Ministru kabineta rīkojumā noteiktais tiesību 

aprobežojums 

Ministru 

kabineta 

rīkojuma 

sagatavotājs 

un virzītājs 

08.07.2011., 

Nr.306 

     Funkcionālais aprobežojums: 

„3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti 

šā rīkojuma 3.1.apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.”    

Zemkopības 

ministrija 

21.05.2013., 

Nr.203 

     Funkcionālais aprobežojums: 

„2.2. bez atlīdzības nodot valstij Zemkopības ministrijas 

personā, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 

2.1.apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.” 

Zemkopības 

ministrija 

30.07.2013., 

Nr.347 

     Funkcionālais aprobežojums: 

     „4.2. bez atlīdzības nodot valstij Finanšu ministrijas 

personā, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunktā minēto 

funkciju nodrošināšanai.” 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

02.10.2013., 

Nr.456 

Funkcionālais aprobežojums: 

„2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek 

izmantoti šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minētās funkcijas 

īstenošanai.” 

Izglītības 

un zinātnes 

ministrija 

22.10.2013., 

Nr.490 

Funkcionālais aprobežojums: 

„3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots šā rīkojuma 3.1.apakšpunktā minēto funkciju 

īstenošanai.” 

Kultūras 

ministrija 

04.12.2013., 

Nr.592 

Funkcionālais aprobežojums: 

„2. Nostiprinot Viļakas novada pašvaldības īpašuma 

tiesības uz šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo 

īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par šā rīkojuma 

3.punktā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.” 

„3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots šā rīkojuma 3.1.apakšpunktā minēto funkciju 

īstenošanai.” 

Finanšu 

ministrija 

09.12.2013., 

Nr.609 

Funkcionālais aprobežojums: 

„3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek 

izmantoti šā rīkojuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 1.10. un 1.11.apakšpunktā minēto funkciju 

nodrošināšanai.” 

Izglītības 

un zinātnes 

ministrija 

07.01.2014., 

Nr.13 

Funkcionālais aprobežojums: 

„2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja nekustamais īpašums 

vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minēto 

funkciju īstenošanai. 

Zemkopības 

ministrija 
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3. Babītes novada pašvaldībai nostiprinot zemesgrāmatā 

īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo 

īpašumu, vienlaikus zemesgrāmatā izdarīt atzīmi par šā 

rīkojuma 2.punktā minētajiem tiesību aprobežojumiem.” 

21.01.2014., 

Nr.34 

Funkcionālais aprobežojums, kā arī aizliegums atsavināt 

nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām: 

„2. Brocēnu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez 

atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā 

rīkojuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanai. 

3. Nostiprinot zemesgrāmatā Brocēnu novada 

pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu: 

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, 

kamēr Brocēnu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 

1.punktā minētās funkcijas īstenošanu; 

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo 

īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām.” 

Zemkopības 

ministrija 

18.02.2014., 

Nr.77 

Funkcionālais aprobežojums, kā arī aizliegums atsavināt 

nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām: 

„2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas 

īstenošanai. 

3. Valkas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā 

īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo 

īpašumu, vienlaikus zemesgrāmatā izdarīt atzīmi par šā 

rīkojuma 2. punktā minētajiem tiesību aprobežojumiem, kā 

arī par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām.” 

Finanšu 

ministrija 

26.02.2014., 

Nr.87 

     Funkcionālais aprobežojums: 

„3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots šā rīkojuma 3.1.apakšpunktā minēto funkciju 

nodrošināšanai.” 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie tiesību aktu projekti  

 
VSS Tieslietu ministrijas atzinumā norādītais aprobežojums, kas nosakāms 

tiesību akta projektā 

VSS-1011 

(2012) 

           Funkcionālais aprobežojums, kā arī atsavināšanas aizlieguma atzīme: 

          „(..) Tā kā rīkojuma projekta 2.punktā noteiktie aprobežojumi ir ar 

aizlieguma raksturu, tad rīkojuma projekta 3.punktu lūdzam precizēt skaidri 

nosakot, ka zemesgrāmatā ir izdarāma atsavināšanas aizlieguma atzīme un to, ka, 

ja rīkojuma projektā minētais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots 

rīkojuma projektā norādīto funkciju veikšanai, pašvaldība šo īpašumu bez 

atlīdzības nodod valstij. (..)” 

VSS-1802 

(2013) 

           Funkcionālais aprobežojums, kā arī aizlieguma atzīme nodoto nekustamo 

īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām – hipotēku – bez ikreizēja 

Ministru kabineta lēmuma, zemesgrāmatā norāde, ka īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz laiku: 
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          „(..) Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā atbilstoši Likuma 42.panta 

pirmajai daļai nosakāmas atvasinātas publiskas personas funkcijas, kuru 

veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, un atvasinātas publiskas personas 

pienākums nodoto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs 

netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā norādīto funkciju veikšanai, kā arī 

tas, ka, nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesību uz nodoto 

nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā norādāms, ka īpašuma tiesība nostiprināta uz 

laiku, kamēr nodotais nekustamais īpašums tiek izmantots konkrēto Ministru 

kabineta lēmumā norādīto funkciju veikšanai, un izdarāma aizlieguma atzīme 

nodoto nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām – hipotēku – 

bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma. (..)  

            (..) zemesgrāmatā norādāms, ka īpašuma tiesība nostiprināta uz laiku, 

kamēr rīkojuma projektā minētais nekustamais īpašums tiek izmantots konkrētās 

rīkojuma projektā norādītās funkcijas veikšanai, uz izdarāma aizlieguma atzīme 

rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu 

tiesībām – hipotēku – bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma. (..)” 

VSS-1985 

(2013) 

            Papildus jau esošajam funkcionālajam aprobežojumam, saglabāt Ministru 

kabineta rīkojumā par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā atvasinātai 

publiskai personai noteikto aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt ar lietu tiesībām: 

          „(..) Ministru kabinetam nepieciešams lemt par (..) īpašuma tiesības uz (..) 

nekustamajiem īpašumiem aprobežojumu – aizlieguma atsavināt nekustamo 

īpašumu un apgrūtināt ar lietu tiesībām – noteikšanu (saglabāšanu).” 

VSS-2019 

(2013) 

Funkcionālais aprobežojums, kā arī aizlieguma atzīme nodoto nekustamo 

īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, zemesgrāmatā norāde, ka 

īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku:  

„(..) Tieslietu ministrijas ieskatā atvasinātai publiskai personai uzliktais 

pienākums nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots atvasinātas publiskas personas funkciju veikšanai, saistāms ar tādiem 

īpašuma tiesības aprobežojumiem kā aizliegums atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. (..) 

(..) 5. Nostiprinot (..) īpašuma tiesības uz šī rīkojuma 1.punktā minētajiem 

nekustamiem īpašumiem, zemesgrāmatā: 

5.1. norādāms, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz šī rīkojuma 1.1.–

1.14.apakšpunktā norādīto (..) funkciju laiku; 

5.2. izdarāma aizlieguma atzīme atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām 

šī rīkojuma 1.punktā minētos nekustamos īpašumus. (..)” 

VSS-123 

(2014) 

Funkcionālais aprobežojums, kā arī aizlieguma atzīme nodoto nekustamo 

īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām – hipotēku – bez ikreizēja 

Ministru kabineta lēmuma. 

„(..) Tieslietu ministrijas ieskatā atvasinātai publiskai personai uzliktais 

pienākums nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots atvasinātas publiskas personas funkciju veikšanai, saistāms ar tādiem 

īpašuma tiesības aprobežojumiem kā aizliegums atsavināt nekustamo īpašumu un 

apgrūtināt to ar lietu tiesībām. (..),papildināt rīkojuma projektu ar punktu ar to, 

ka Latvijas Universitātei nepieciešams izdarīt zemesgrāmatā atzīmi par 
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aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus, kā arī apgrūtināt tos ar lietu tiesību – 

hipotēku – bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma. (..)” 

 

2.§ 
Par starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes vadlīnijām (Normatīvo aktu 

projektu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšana) 
 

(I.Mangule, S.Vīgante, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas 
Mangules sniegto informāciju par starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes 
vadlīnijām, kas būs Normatīvo aktu projektu izstrādes elektroniskās rokasgrāmatas 
sastāvdaļa. 

2. Pievērst uzmanību vadlīnijās izklāstītajam terminu skaidrojumam, jauninājumiem 
un ieteikumiem par līguma veida izvēli, pievienotajiem paraugiem, piemēriem un biežāk 
konstatētajam kļūdām, kā arī līgumos ieteicamām frāzēm.  

3. Ņemt vērā, ka pirms līguma piedāvāšanas parakstam otrai pusei, līguma projektu 
nepieciešams saskaņot ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju.  

4. Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrija reizi mēnesī iesniedz izskatīšanai Valsts sekretāru 
sanāksmē informāciju par ministru plānotajiem ārvalstu braucieniem, par līgumu 
sagatavošanu atbildīgajām amatpersonām ieteicams izmantot minēto informāciju un 
savlaicīgi plānot līgumu sagatavošanu un saskaņošanu, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti.  

5. Ievērot, ka saskaņā ar Valsts valodas likumu un likumu "Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem" līgumam jābūt tulkotam latviešu valodā, tulkojumu veic Valsts 
valodas centrs, kas nodrošina tulkojuma kvalitāti un terminoloģijas atbilstību latviešu valodas 
prasībām. 
… 

 
Skat. materiālu - Starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes vadlīnijas/ 
37 
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2013 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

19/12/2013 
 

1.§ 
Par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta 

projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī 
 

(A.Pētersone, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta 
konsultantes Ances Pētersones sniegto informāciju: 

1.1. par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 
"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", kas stāsies spēkā 2014.gada 
1.janvārī; 

… 
1.3. par atšķirību starp anotācijas II sadaļas un III sadaļas saturu: II sadaļā norādāms 

administratīvais slogs finansiālā izteiksmē, kas ar ieviešamo regulējumu tiks uzlikts 
privātpersonai un citai institūcijai, bet III sadaļā norāda atbildīgās institūcijas budžeta 
izdevumus un ienākumus. 

2. Vienoties, ka, ja tiesību akta projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē līdz 
2013.gada 31.decembrim vai tā saskaņošana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim, 
izskatīšanai Ministru kabinetā var virzīt tiesību aktu projektu ar anotāciju, kas noformēta 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta 
sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" prasībām, kas ir spēkā līdz 2013.gada 
31.decembrim. 

 
Skat. prezentāciju - Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas 
kārtība/ 36 

 
 

2.§ 
Par Valsts pārvaldes iekārtas likumā īpaši nenoteiktu iestāžu iekšējo dokumentu veidu 

statusu un formu 
 

(A.Leitāne-Šķēle, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta juriskonsultes 
Agijas Leitānes-Šķēles sniegto informāciju par problēmām saistībā ar tādu iestāžu izdoto 
iekšējo tiesību aktu un citu informatīvo materiālu izdošanu, statusu un formu, kas nav definēti 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā kā iekšējie normatīvie akti. 

2. Atbalstīt viedokli, ka iestāžu izdoto iekšējo tiesību aktu veidu un statusu nosaka pēc 
tā satura, piemēram, ja tas satur normas, kas pēc būtības domātas kā saistošas iestādes 
darbiniekiem un nekur citur nav regulētas, tās noformējamas iekšēja normatīva akta veidā. Ja 
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dokuments satur, piemēram, kvalitātes vadības procesu shēmas, kas izstrādātas informatīvā 
nolūkā un kur paši procesi jau noregulēti ārējos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos, tāds 
dokuments nav uzskatāms par iekšēju normatīvu aktu. 

3. Aicināt Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentu organizēt 
informācijas apmaiņu ar citu iestāžu kvalitātes vadības speciālistiem par labāko praksi 
kvalitātes vadības sistēmas noregulējumam iekšējos normatīvajos aktos. 

 
Skat. prezentāciju - Valsts pārvaldes iekārtas likumā īpaši nenoteikto iestāžu 
iekšējo dokumentu veids statusu un forma/ 35 

 
 

3.§ 
Par Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanas gaitu un plāniem Ministru 

kabineta kārtības rullī paredzēto procesu modernizēšanai 
 

(S.Līce, I.Gailīte) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā 

departamenta vadītāja pienākumu izpildītājas Ineses Gailītes sniegto informāciju par 
Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanas gaitu un papildināšanu ar 
starptautisko līgumu projektu izstrādes nodaļu. 

2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vietnieces Solveigas 
Līces sniegto informāciju par plānotajām izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī regulēto 
procesu modernizēšanai, t.sk. vienotā portāla tiesību aktu projektu izstrādei un saskaņošanai 
ieceri, kā arī Igaunijas pieredzi (Projektu informācijas sistēma http://eelnoud.valitsus.ee). 

 
Skat. prezentāciju - Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes portāla iecere (TAP)/ 
34 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

05/09/2013 
 

1.§ 
Par Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijas Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu 

finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes 
iestādēs" piemērošanu 

 
(S.Gulbe, I.Gailīte) 

 
 Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 
vadītājas Solvitas Gulbes sniegto informāciju un prezentāciju par Ministru kabineta 2013.gada 
2.jūlija instrukcijas Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes 
un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs" piemērošanu. 
 … 

http://eelnoud.valitsus.ee/
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Skat. materiālu - Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu 
izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs/ 33 

 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

06/06/2013 
 

1.§ 
Par Likumi.lv jaunās vietnes prezentāciju: autorizēto lietotāju papildiespējas, mobilā 

versija 
 

(I.Luste, K.Kuprijanova, I.Gailīte) 
 

 1. Pieņemt zināšanai Likumi.lv galvenās redaktores Ineses Lustes prezentācijā sniegto 
informāciju par jaunās interneta vietnes priekšrocībām un piedāvātajām iespējām:  

1.1. papildinātas dokumentu meklēšanas iespējas (pievienota iespēja meklēt 
vienlaikus pēc vairākiem izvēlētiem izdevējiem vai veidiem, meklēšanas rezultāti un 
dokumentu saraksti papildināti ar filtriem, ir izveidota sadaļa „Šodienas jaunumi tiesību aktos” 
(šodien publicēti, stājas spēkā, zaudē spēku), sadaļas informācija atjaunojas pusnaktī); 

1.2. iespēja aplūkot „nākotnes redakciju”, kurā iekļauti grozījumi tiesību aktā, kuri ir 
pieņemti, bet vēl nav stājušies spēkā; 

1.3. izveidot savu lietotāja kontu, kas piedāvā trīs iespējas – veidot savus tiesību aktu 
sarakstus, pievienot piezīmes pie dokumentiem un pantiem, kā arī e-pastā saņemt 
paziņojumus par izmaiņām izvēlētajos tiesību aktos (jauns grozījums, mainījies statuss). 
 1.4. lietot mobilo versiju (m.likumi.lv) arī no datora, kas ir Likumi.lv vienkāršotā versija 
bez papildiespējām autorizētajiem lietotājiem, tā nodrošina piekļuvi pilnam Likumi.lv 
saturam, dokuments atveras ekrāna platumā. 

 
2.§ 

Citi jautājumi 
Par grozījumiem tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu 

(K.Kuprijanova, I.Gailīte) 
 

1. Atbalstīt Tieslietu ministrijas ierosinājumu un izņēmuma gadījumā (ja tāda 
nepieciešamība ir objektīvi pamatota), pieļaut ar euro ieviešanu saistītajos Ministru kabineta 
tiesību aktu projektos iekļaut arī grozījumus pēc būtības.  

2. Izsludinot šādu tiesību akta projektu Valsts sekretāru sanāksmē, valsts sekretārs 
informē par to, ka pieteikts ar citiem jautājumiem papildināts projekts un paskaidro būtību. 

3. Tiesību akta projekts šādā gadījumā Valsts sekretāru sanāksmē tiek izsludināts, 
paredzot divu nedēļu saskaņošanas termiņu, nevis kā tehnisks projekts. 

4. Ņemt vērā, ka ne tikai cenrāžos, bet arī citos tiesību aktos, kas nosaka maksājuma 
apmēru un kārtību, ir jāparedz, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas 
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro tiesību 
normas, kas bija spēkā līdz 2014.gada 1.janvārim. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

16/05/2013 
 

1.§ 
Par grozījumiem tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu 

 
(D.Vaivare, I.Začeste, K.Kuprijanova, I.Gailīte) 

 
1.  Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītājas 

Dainas Vaivares prezentāciju un ieteikumus attiecībā uz teksta noformēšanu, izdarot 
grozījumus normatīvajos aktos vai izsakot tos jaunā redakcijā. 

2. Sagatavojot tiesību aktu projektus saistībā ar euro ieviešanu, izmantot Valsts 
kancelejas prezentācijā norādītos juridiskās tehnikas problēmjautājumu risinājumus. 

3. Sagatavojot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par cenrāžiem, 
ieteicams tos izdot jaunā redakcijā, vienlaicīgi aktualizējot arī, piemēram, noteikumu 
nosaukumu, iestāžu nosaukumus un atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem. 

Ja tiesību aktu par cenrādi neizdod jaunā redakcijā, tad tiesību aktu papildina ar jaunu 
pielikumu, kurā norādītas cenas euro, un šāda satura punktiem:  

 
„Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim. 
 
Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”. 
 
4. Cenrāžos norāda atsauci uz jauno Pievienotās vērtības nodokļa likumu, kā arī, ja 

nepieciešams, veic pievienotās vērtības nodokļa likmes pārrēķinu, pamatojoties uz spēkā 
esošo nodokļa likmi. 

5. Pieņemt zināšanai, ka euro simbola € lietošana tiesību aktos nav atbalstāma, tomēr 
jautājums par euro simbola € lietošanu, kā arī par statistikas vajadzībām izmantojamo 
veidlapu piemērošanu latos un euro vēl tiks apspriests Finanšu ministrijas darba grupā.  

 
Skat. materiālu - Grozījumi tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu/ 32 

 
2.§ 

Par normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijām 
 

(D.Kalsone, L.Ozoliņa, K.Kuprijanova, I.Gailīte) 
 
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītājas Daces Kalsones sniegto 

informāciju, ka Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijas, normatīvo aktu 
iesniegšanas grafiks izskatīšanai Ministru kabinetā  un cita aktuāla informācija atrodama 
Finanšu ministrijas interneta vietnē: http://www.eiro.lv/ . 

2. Ņemt vērā, ka tiesību aktu projekti, kuros ir piemērots Euro ieviešanas kārtības 
likuma 32. panta otrās daļas 2. punkts vai kas rada ietekmi uz valsts budžetu, tiek izskatīti 
parastā saskaņošanas kārtībā, nevis kā tehniski projekti.  

http://www.eiro.lv/
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3. Ņemt vērā Finanšu ministrijas ieteikumu, aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, 
vispirms konvertēt euro galīgo cenu (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un pēc tam 
aprēķināt pievienotās vērtības nodokļa apmēru. 

4. Pieņem zināšanai, ka, konvertējot sodu apmērus, ir pieļaujams summas noapaļot uz 
augšu - „par sliktu” iedzīvotājiem. Tas ir vienīgais izņēmuma gadījums. 

 5. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās 
pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieces Līgas Ozoliņas sniegto informāciju par Finanšu 
ministrijā tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā obligāti pārbaudāmajiem kritērijiem: 

  
 Finanšu ministrija izvērtēs: 
5.1. vai valūtas konvertācija veikta pēc precīza kursa un pareizi noapaļota atbilstoši 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem (ja attiecīgais 
pants ir piemērots), kā arī, vai ir pareizi aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, ja tāds ir 
norādīts (saskaņā ar 09.05.2013. Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.18 12.§ 3.punktu); 

5.2. Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta pielietošanas pamatojumu - par papildus 
nepieciešamajiem līdzekļiem un kompensējošajiem pasākumiem (ja attiecīgais pants ir 
piemērots);  

5.3. vai ir aizpildīts anotācijas III sadaļas 7.punkts „Cita informācija” gadījumos, ja 
tiesību aktam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo paredzēts fiskālo ietekmi segt resora budžeta 
ietvaros [atbilstoši Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīnijām]. 

5.4. vai nav negatīva  ietekme uz valsts budžetu (negatīva fiskālā ietekme); 
5.5. vai normatīvajos aktos ir kopīgi problēmjautājumi un piedāvās vienveidīgu 

risinājumu. 
 6. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas 

nodaļas vadītājas Kristīnes Kuprijanovas sniegto informāciju par Tieslietu ministrijā tiesību 
aktu projektu saskaņošanas procesā obligāti pārbaudāmajiem kritērijiem. 

 
Tieslietu ministrija izvērtēs:  
6.1. vai projektā nav tādu grozījumu, kuri neattiecas uz euro ieviešanu; 
6.2. vai ir iekļauti visi grozījumi, kas jāveic (piemēram, vai tekstā ir pamanīti visi lata 

apzīmējumi (saīsinājumi Ls, LVL) un atsauce uz Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu); 
6.3. ja projektā norādītās summas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, izvērtēs, 

vai un kā aizpildīta anotācijas V sadaļa; 
6.4. vai ir paredzēts projekta spēkā stāšanās termiņš – stājas spēkā euro ieviešanas 

dienā (izņēmums varētu būt gadījumos, kad grozījumiem ir jāstājas spēkā cenu paralēlās 
atspoguļošanas periodā);  

6.5. vai ir paredzēti pārejas nosacījumi attiecībā uz iesāktām lietām latos, bet uz euro 
ieviešanas datumu vēl nepabeigtām;  

6.6. vai nav negatīvas  ietekmes uz sabiedrību tajos projektos, kuros ir piemērots Euro 
ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts (cipari apaļoti papildus matemātikai); 
6.7. vai ir saistītie normatīvie akti, kur norādītajām summām jāsakrīt.  
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2012 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

11/10/2012 
 

1.§ 
Par oficiālās e-publikācijas ieviešanu un VSIA "Latvijas Vēstnesis" produktiem 

elektroniskajā vidē 
 

(K.Kuprijanova, A.Trops, A.Riškovs, I.Luste, D.Ābele, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas 
nodaļas vadītājas Kristīnes Kuprijanovas sniegto informāciju par oficiālā izdevuma "Latvijas 
Vēstnesis" tikai elektroniskās versijas ieviešanu ar 2013.gadu un plānotajiem pasākumiem 
elektroniskās publikācijas sistēmas pilnveidošanai. 

Ņemt vērā, ka saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2.pantā 
un pārejas noteikumu 6.punktā noteikto norādes normatīvajos aktos uz "Valdības Vēstnesi", 
laikrakstu "Latvijas Vēstnesis" vai oficiālo laikrakstu (izdevumu) jāaizstāj ar norādi uz oficiālo 
izdevumu "Latvijas Vēstnesis", kad attiecīgie normatīvie akti tiek grozīti pēc būtības. 
… 

Pie saistītajiem dokumentiem pieejami Latvijas Vēstneša (LVportals.lv) skaidrojumi un 
saites uz Jurista Vārda rakstiem.  
 Autorizētiem lietotājiem nākotnē būs iespēja veidot savu lietoto dokumentu kopumu.  
 Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vēstnesis konsolidē normatīvos aktus Tieslietu 
ministrijas metodoloģiskā vadībā un neinterpretē tekstu – kļūdu labojumu neveic, bet informē 
par to izdevēju. Tiek konsolidēti gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, gan 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti, kā arī pašvaldību saistošie 
noteikumi (līdz spēkā stāšanās dienai). 
 4. Pieņemt zināšanai VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles 
sniegto informāciju par e-publikāciju pieredzi Eiropas valstīs. Liela uzmanība tiek veltīta 
sadarbībai ar sociālajiem tīkliem ātrai sabiedrības informēšanai.  
 Saiknes nostiprināšanai tiek veidotas jautājumu un atbilžu vietnes ko piedāvā arī 
Latvijas Vēstnesis – Latvijas Vēstneša portāls "Par likumu un valsti". Interesenti ir aicināti 
izmantot šo portālu profesionālām diskusijām, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par aktuāliem 
juridiskiem jautājumiem, kā arī lai sniegtu konsultācijas iedzīvotājiem.  
 Pieņemt zināšanai, ka testa versijā iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības tiesību 

aktu jauno portālu EUR-lex un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai uz e-pastu 

Els.BREEDSTRAET@publications.europa.eu. 

 … 
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PROTOKOLS Nr. 1 

19/04/2012 
1.§ 

Par likuma pārejas noteikumu formulēšanu 
 

(I.Gailīte) 
 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, ņemot vērā, ka Saeimas Juridiskais birojs nepiekrīt 
Tieslietu ministrijas piedāvātajam likuma pārejas noteikumu formulējumam un piedāvā citus 
redakcijas variantus. 

2. Ministrijām iesniegt Valsts kancelejai informāciju par tiem Ministru kabineta 
noteikumiem, kur izmaiņas likuma pilnvarojumā ir ierosinājusi Saeima, neparedzot pārejas 
periodu noteikumu izdošanai, un Valsts kancelejas pārstāvjiem kopīgi ar Tieslietu ministrijas 
pārstāvjiem apkopot identificētās problēmas saistībā ar likumu pārejas noteikumos doto 
uzdevumu izpildi un organizēt tikšanos ar Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu. 

3. Valsts kancelejai nosūtīt ministrijām sarakstu ar likumos dotajiem neizpildītajiem 
uzdevumiem Ministru kabinetam izdot noteikumus. 
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2.§ 
Par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz ierēdņu 

atbrīvošanu no amata 
 

(S.Mertena, B.Medvecka, I.Mangule, G.Aizstrauta, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktores 
Sanitas Mertenas sagatavoto informāciju par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu 
piemērošanu attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata. 

2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas viedokli par to, ka atbrīvot no amata pēc paša 
vēlēšanās ministrijas valsts sekretāru, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju, 
Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītāju, Valsts kancelejas direktoru un pārraudzībā 
esošas iestādes vadītāju (turpmāk – iestādes vadītājs) ir attiecīgā Ministru kabineta locekļa 
kompetence – tiek sagatavots ministra vai Ministru prezidenta rīkojums. Ministru kabineta 
rīkojums nav nepieciešams. 

3. Ministru kabineta rīkojums tiek sagatavots un izskatīts Ministru kabinetā gadījumā, 
ja jānosaka, kurš no iestādes vadītāja vietniekiem pildīs iestādes vadītāja pienākumus līdz 
jauna iestādes vadītāja iecelšanai amatā, ja tas nav atrunāts attiecīgā vietnieka amata 
aprakstā. 

4. Pārējos likumā paredzētajos gadījumos, piemēram, atlaišana no amata 
disciplinārsoda rezultātā, pārcelšana citā amatā, rotēšana uz citu iestādi, tiek sagatavots 
Ministru kabineta rīkojuma projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

5. Ieteikt valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem izvērtēt iestādes vadītāja vietnieku 
amatu aprakstus un, ja nepieciešams, ieteikt papildināt tos ar informāciju par iestādes 
vadītāja pienākumu pildīšanu. 

6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija gatavo izsludināšanai grozījumus Valsts 
civildienesta likumā un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departaments sniegs 
Finanšu ministrijai priekšlikumus Valsts civildienesta likuma 41.panta formulējuma 
precizēšanai. 

7. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja informēs Valsts sekretāru sanāksmi par šajā 
sanāksmē pieņemto lēmumu par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu 
attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata. 
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3.§ 
Par oficiālās pilnvarojuma vēstules amatpersonām parakstīt starptautisku līgumu 

sagatavošanu 
 

(I.Mangule, I.Gailīte) 
 
1. Pieņemt turpmākai ievērībai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta vadītājas 

Irinas Mangules norādījumu par oficiālās pilnvarojuma vēstules amatpersonām parakstīt 
starptautisku līgumu sagatavošanu un turpmāk pilnvarojuma vēstuli sagatavot latviešu 
valodā, pievienojot tulkojumu (parasti, angļu valodā vai krievu valodā) uz baltas lapas, kur 
lapas labajā augšējā stūrī raksta norādi uz to, kas tas ir neoficiāls tulkojums: „Unofficial 
translation”, „Неофициальный перевод”. Tulkojums netiek parakstīts. 
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2. Pieņemt zināšanai, ka pilnvarojuma vēstule Valsts kancelejā tiek noformēta uz 
Ministru kabineta veidlapas ar attiecīgajiem rekvizītiem divos eksemplāros. Eksemplārs ar 
atbildīgo amatpersonu vīzām tiek pievienots lietai un glabājas Valsts kancelejas arhīvā. 
Pilnvaras neoficiālais tulkojums tiek noformēts vienā eksemplārā un kopā ar pilnvarojuma 
vēstuli tiek nodots pēc piederības ministrijai nosūtīšanai līguma valstij. 

 
4.§ 

Par Ministru kabineta tiesībām rīkojumā uzdot valsts kapitālsabiedrībām 
uzdevumus 

 
(B.Lielkalne, V.Sidorenkovs, I.Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību 

nodaļas vadītājas Baibas Lielkalnes sniegto apkopojumu (…) par Ministru kabineta tiesībām 
rīkojumā uzdot valsts kapitālsabiedrībām uzdevumus un aicināt atbildīgās amatpersonas to 
ievērot, izstrādājot Ministru kabineta tiesību aktu projektus. 

2. Ievērot, ka Ministru kabinets Ministru kabineta rīkojumā valsts kapitālsabiedrībai 
nevar uzdot uzdevumu, tomēr var pieņemt lēmumu, kas izriet no normatīvajiem aktiem 
attiecībā uz tām. Izņēmums, kad Ministru kabinets var dot uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai, 
ir tad, ja valsts kapitālsabiedrībai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un attiecīgo uzdevumu 
izpildei ir nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta rīkojums vai lēmums. 

3. Ievērot, ka, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektus par valsts nekustamo 
īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrībās, ministrijām jāņem vērā 2012.gada 20.marta Ministru 
kabineta protokollēmums (prot. Nr.16  29.§), ar kuru noteikts, ka gadījumā, ja ministrijas 
gatavo rīkojuma projektu par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā, rīkojuma projektā jāparedz uzdevums atbildīgajai ministrijai kā kapitāldaļu 
turētājai nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie valsts nekustamie īpašumi tiek dzēsti no 
pamatkapitāla un atsavināti bez atlīdzības atpakaļ valstij, ja tie vairs nav nepieciešami 
attiecīgās kapitālsabiedrības funkciju īstenošanai.  

 
Skat. materiālu - Par Ministru kabineta tiesībām uzdot valsts kapitālsabiedrībām 
uzdevumus Ministru kabineta rīkojumā (2012)/ 31 

 
5.§ 

Dažādi 
 

(S.Līce, S.Vīgante, K.Kuprijanova, S.Mertena, I.Strautmane, D.Aleksandrova, I.Mangule, 
I.Gailīte) 

 
1. Ievērot Valsts sekretāru sanāksmes 2012.gada 5.aprīļa protokollēmumu (prot. 

Nr.14  24.§) par administratīvā sloga mazināšanu saistībā ar konsultatīvo padomju 
personālsastāvu. Ministrijām, veicot citus būtiskus grozījumus normatīvajos aktos, paredzēt, 
ka konsultatīvo institūciju personālsastāvu apstiprina ar attiecīgā ministra rīkojumu. 

2. Vērst amatpersonu uzmanību, ka ministrijas pārstāvim darba grupā ir pienākums 
informēt ministrijas vadību par darba grupā pieņemtajiem lēmumiem, lai izvairītos no 
atkārtotas saskaņošanas un iebildumiem vienas ministrijas dažādu struktūrvienību starpā. 
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3. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 
Solveigas Līces sniegto informāciju par to, ka uzsākts darbs pie grozījumu Ministru kabineta 
2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” izstrādes, t.sk. par 
šādiem priekšlikumiem: 

3.1. piemērot noklusējumu saskaņošanas procedūru visiem tiesību aktu projektiem; 
3.2. ja projekts izstrādāts darba grupā, to nav nepieciešams skaņot ar darba grupā 

iesaistītajām ministrijām un citām institūcijām. 
… 
5. Ņemot vērā ministriju izteikto iebildumu, ka ne visi tiesību aktu projekti tiek 

saskaņoti ar ministrijas juridisko dienestu, kas paildzina dokumenta aprites laiku, Valsts 
kancelejai izteikt aicinājumu Valsts sekretāru sanāksmē ministriju valsts sekretāriem un 
amatpersonām ievērot prasību saskaņot tiesību aktu projektus ar ministriju juridiskajiem 
departamentiem, lai nodrošinātu dokumentu juridisko kvalitāti un izvairītos no vēlākas 
dokumentu atgriešanas ministrijā. 

6. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu Valsts sekretāru sanāksmē vienlaicīgi ar 
informāciju par ministru ārvalstu vizītēm atgādināt par iespēju, ka, gatavojot dokumentus 
steidzamai ārvalstu vizītei, kur paredzēts slēgt starptautisku līgumu, sākotnēji līguma pusēm 
ir iespēja parakstīt Nodomu protokolu, bet līgumu sagatavot parakstam pēc vizītes, tādējādi 
nodrošinot līguma precizitāti. 
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2011 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

15/09/2011 
 

1.§ 
Par likuma pārejas noteikumu formulēšanu 

 
(K.Kuprijanova, L.Medin, E.Korčagins, G.Kurme, G.Kusiņš,  I.Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas un Saeimas Juridiskā biroja 

vadītāja Gunāra Kusiņa apsvērumus par nepieciešamību mainīt likuma pārejas noteikumu 
formulējumu gadījumos, kad nepieciešams pagarināt kādu Ministru kabineta noteikumu 
piemērojamību (spēkā esību) līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai.   

2. Nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē kopīgi ar Saeimas 
Juridisko biroju turpināt diskusiju par likuma pārejas noteikumu formulēšanu, kā arī attiecībā 
uz atsevišķu jaunu formulējumu, piemēram, „ciktāl tie nav pretrunā ar regulu” lietošanas 
pieļaujamību.  

… 
 

2.§ 
Par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru 

kabineta kārtības rullis” 
 

(S.Līce, L.Peinberga, I.Kroja, M.Pudāne, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 
Solveigas Līces prezentācijā sniegto informāciju par svarīgākajām izmaiņām Ministru kabineta 
kārtības rullī (Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.690 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis””). 

2. Vērst sanāksmes dalībnieku uzmanību, ka paplašināts to tiesību aktu projektu loks, 
kurus neizsludina Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī tehnisko projektu loks (Ministru kabineta 
kārtības ruļļa 73.punkts un 73.¹punkts).  

Papildināts formulējums par tehnisko projektu izsludināšanu un saskaņošanu. Ja 
pieteikts tehniskais projekts, atzinumu sniegšanai nepiesakās. Ja pēc šāda tiesību akta 
projekta izsludināšanas saņemti iebildumi, tad atzinumu sniedz kopumā 2 nedēļu laikā un 
saskaņošanu turpina parastajā kārtībā. 

3. Ņemt vērā, ka, iesniedzot tiesību akta projektu kā steidzamu Ministru kabineta lietu, 
ir obligāti jānorāda steidzamības pamatojums, pretējā gadījumā, tiesību akta projekts būs 
jāiesniedz noteiktā kārtībā, izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē (Ministru kabineta kārtības 
ruļļa 119.pants). 

Ievērot, ka ministrijai ir pienākums informēt tās nevalstiskās organizācijas, kas bija 
iesaistītas projekta izstrādē vai sniegušas atzinumu, ja plānots tiesību akta projektu virzīt 
izskatīšanai steidzamības kārtībā (Ministru kabineta kārtības ruļļa 122.2punkts). 
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4. Pieņemt zināšanai, ka audioierakstu veic arī Valsts sekretāru sanāksmē un arī 
Ministru kabineta sēžu slēgtajā daļā. 

5. Aicināt projekta sagatavošanas procesā rūpīgi izvērtēt statusa „ierobežotas 
pieejamības” un „dienesta vajadzībām” lietojuma nepieciešamību un pamatojumu. Tiesību 
akta projekta pavadvēstulē vienmēr precīzi norādīt statusu katram iesniedzamajam 
dokumentam, izvērtējot, vai lietojumu ierobežojošais statuss jāattiecina uz visu dokumenta 
paketi vai tikai uz tā atsevišķām daļām. Pieņemt zināšanai, ka dokumenta nosaukums 
nevarētu būt „dienesta vajadzībām”, tādēļ nosaukums jāveido pēc iespējas vispārīgi, un ka 
nav pamatoti noteikt nosaukuma lietojuma ierobežojumu gadījumos, kad par konkrētā 
nosaukuma dokumenta izskatīšanu jau ir detalizēti informēts plašsaziņas līdzekļos.  

… 
 

Skat. prezentāciju - Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī/ 30 
 

3.§ 
Citi jautājumi 

 

(I.Bīlmane, I.Gailīte) 
 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces Ievas 
Bīlmanes aicinājumu, ka oficiālā pilnvarojuma vēstule amatpersonām parakstīt starptautisku 
līgumu jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, pievienojot tulkojumu, kuram lapas labajā 
stūrī uzraksta „Unofficial translation”, „Неофициальный  перевод” u.tml. Tulkojums netiek 
parakstīts. Turpināt diskutēt par šo jautājumu nākamajā sanāksmē. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

24/02/2011 
 

1.§ 
Par nepieciešamību mainīt pastāvošo juridisko praksi gadījumā, ja tiek izdarīti grozījumi 

likuma deleģējumā izdot Ministru kabinetam noteikumus 
 

(E.Korčagins, L.Medin, I.Mangule, M.Brencis, G.Kusiņš, K.Kuprijanova, D.Vaivare, 
S.Mertena, I.Gailīte) 

 
1. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu un turpmāk, izvērtējot grozījumu 

apjomu, neizstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu (neizteikt to jaunā 
redakcijā), ja spēkā esošus Ministru kabineta noteikumus papildina ar jaunu (papildu) 
izdošanas pamatu un tam atbilstošām tiesību normām vai svītro kādu no normām – 
deleģēšanas pamatiem, pieļaujot grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta noteikumu 
izdošanas pamatā un tekstā. 

2. Konceptuāli atbalstīt Oficiālo publikāciju likumprojektā (tiek gatavots izskatīšanai 
Ministru kabinetā) Tieslietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu, ka normatīvā akta izdošanas 
tiesiskais pamats nav zaudējis spēku, ja attiecīgā deleģējošā tiesību norma grozīta vai izteikta 
jaunā redakcijā, pēc būtības faktiski nemainot deleģējuma saturu (tehniski, nebūtiski 
precizējumi) un normatīvajā aktā, ar kuru veiktas izmaiņas deleģējošā tiesību normā, nav 
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ietverta atruna par konkrētā normatīvā akta, kas izdots uz attiecīgās deleģējošās normas 
pamata, atzīšanu par spēku zaudējušu. Šajā gadījumā, izvērtējot grozījuma apjomu, 
pieļaujams neizdot Ministru kabineta noteikumus no jauna, bet izdarīt tajos grozījumus. 
Galīgā lēmuma pieņemšanai sekot līdzi Oficiālo publikāciju likumprojekta virzībai. 

3. Izstrādājot likumprojektus, lielāku vērību pievērst likumprojekta pārejas noteikumu 
saturam – iekļaut informāciju par konkrētā normatīvā akta, kas izdots uz deleģējošās tiesību 
normas pamata, statusu, piemēram, vai attiecīgais normatīvais akts  paliek spēkā vai ir 
nosakāms tā piemērošanas termiņš, kā arī rūpīgi izvērtēt likumprojekta anotācijā iekļaujamo 
informāciju par deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus. 

4. Valsts kancelejai izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta 
instrukcijā par tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtību, paredzot 
detalizētākas informācijas sniegšanu par likumprojekta pārejas noteikumiem. 

 
2.§ 

Par Satversmes tiesas spriedumos pausto neviennozīmīgo interpretāciju attiecībā uz 
likumā doto deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus 

 

(K.Kuprijanova, L.Medin, M.Brencis, G.Kusiņš, E.Korčagins, I.Mangule, J.Golubevs, U.Lapiņš, 
I.Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas informācijas apkopojumu un secinājumus par 

Satversmes tiesas spriedumos pausto interpretāciju attiecībā uz likumā doto deleģējumu 
Ministru kabinetam izdot noteikumus. 

2. Izstrādājot uz deleģējošās likuma normas pamata Ministru kabineta noteikumu 
projektu, ievērot deleģējumā lietoto terminu un vārdu nozīmi. 

3. Sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likuma deleģējumam, 
ievērot likuma mērķi - Ministru kabineta noteikumiem jāsasniedz tāds pats mērķis, kādu 
likumdevējs vēlējies sasniegt, pieņemot attiecīgo likumu. 

4. Izstrādājot uz deleģējošās likuma normas pamata Ministru kabineta noteikumu 
projektu, noskaidrot deleģējuma apjomu un mērķi, skatot deleģējošo normu kopsakarā ar 
pārējām likuma normām. 

5. Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, sekot līdzi, lai deleģējums tiktu 
izpildīts  atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, kā arī lietderības un saprātīguma 
apsvērumiem. 

6. Izstrādājot likumprojektu, ievērot likumdevēja un izpildvaras kompetences 
sadalījumu. 

7. Likuma deleģējums rakstāms vienā atsevišķā teikumā vai palīgteikumā, tā 
formulējumam jābūt nepārprotamam un precīzam, īpaši gadījumos, kad Ministru kabinets ir 
pilnvarots regulēt Latvijas Republikas Satversmē noteikto personas pamattiesību īstenošanas 
kārtību vai noteikt šo tiesību īstenošanas ierobežojumus.   

8. Likumprojekta izstrādes gaitā, aizpildot likumprojekta anotācijas IV sadaļu, izsmeļoši 
un precīzi jāformulē uz deleģējošās tiesību normas pamata izdodamo Ministru kabineta 
noteikumu saturs. 

9. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija izstrādās ieteikumus un paraugus 
deleģējošo tiesību normu formulējumam un iesniegs tos tālākai apspriešanai valsts iestāžu 
juridisko dienestu vadītāju sanāksmē.   
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Skat. materiālu - Satversmes tiesas spriedumu tēzes par deleģējošo likuma normu 
interpretāciju(2011)/ 29 
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3.§ 
Par plānotajiem Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumiem 

 
(S.Līce, S.Mertena, I.Mangule, M.Brencis, L.Medin, G.Kusiņš, E.Korčagins, K.Kuprijanova, 

I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par izstrādātajiem 
grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī, kurus tuvākajā laikā plānots izsludināt Valsts 
sekretāru sanāksmē, un turpināt diskusiju tiesību akta projekta saskaņošanas sanāksmē. 

2. Pieņemt zināšanai, ka ministriju darbības kompetenču sadalījums nav Ministru 
kabineta kārtības ruļļa jautājums. Lūgt Tieslietu ministrijas viedokli par iespējamo dokumentu 
vai citu mehānismu, kurā varētu noteikt ministriju darbības kompetences. 

3. Pieņemt zināšanai, Ārlietu ministrijas aizrādījumu par starptautisko līgumu 
tulkojumu neapmierinošo kvalitāti. Ieteikt Ārlietu ministrijai šo jautājumu iesniegt izskatīšanai 
Valsts sekretāru sanāksmē. 
 

4.§ 
Par Eiropas Savienības un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm parakstu daļas 

publicēšanu 
 

(S.Līce, G.Kusiņš, I.Gailīte) 
 

1. Atbalstīt Saeimas Juridiskā biroja piedāvāto redakciju Eiropas Savienības un 
dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm parakstu daļas publicēšanai elektroniskajā vidē. 
Pieņemt zināšanai, ka tas ir pagaidu risinājums līdz koncepcijas "Par starptautisko līgumu 
nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību" izskatīšanai Ministru 
kabinetā. 

 
Paraugs: 
Latvijas republikas vārdā 
vārds, uzvārds, amats 
 
 
Līgumslēdzēju pušu pārstāvju 
parakstus apliecinājis līguma 
depozitārija pārstāvis 
vārds, uzvārds, amats 
 

 
  



 

  

Valsts kanceleja 156 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

PROTOKOLS Nr. 2 

27/01/2011 
 

1.§ 
Par Eiropas Savienības un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm parakstu daļas 

publicēšanu 
 

(L.Priedīte-Kancēviča, I.Mangule, I.Bīlmane, J.Pleps, S.Mertena, I.Mēkons, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, Ārlietu ministrijas un Saeimas Juridiskā 
biroja pārstāvju izklāstītos piemērus, problēmas un argumentus saistībā ar Eiropas Savienības 
un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm, un citu daudzpusējo starptautisko līgumu 
parakstīšanas veidus un šādu līgumu publicēšanas īpatnības, t.sk. tādus aspektus, ka parakstus 
un pilnvaras pārbauda attiecīgā līguma depozitārijs, parakstu daļa nav līguma teksta 
normatīvā sastāvdaļa, atveidojot latviešu valodā dažādu valstu parakstītājus, var kļūdīties, 
publicējamajam dokumentam ir jābūt noformētam saprotami. 

2. Konceptuāli vienoties par Latvijas normatīvo aktu prasībām, t.sk. valsts valodas 
prasībām atbilstošu līgumu publicēšanas risinājumu – starptautiskā līguma parakstu daļā tiek 
publicēts tikai amatpersonas amats, vārds un uzvārds, kas Latvijas Republikas vārdā parakstīja 
līgumu. Pārējo valstu līguma parakstītāji netiek publicēti oficiālajā laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”. 

3. Ieteikt Tieslietu ministrijai sadarbībā ar oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” 
normatīvo aktu bāzē „Likumi.lv” norādīt saiti uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, kur var iepazīties ar parakstītā starptautiskā līguma tekstu ar pilnu tā parakstītāju 
sarakstu un parakstiem. 

4. Lūgt Saeimas Juridiskā biroja pārstāvi ierosināt apspriest minēto priekšlikumu 
Saeimas Juridiskajā birojā un izteikt biroja viedokli par šādu starptautisko līgumu parakstu 
daļas publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” risinājumu, darot to zināmu valsts 
iestāžu juridisko dienestu sanāksmes dalībniekiem, nosūtot informāciju pa e-pastu 
jd@mk.gov.lv vai solveiga.lice@mk.gov.lv.   
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2010 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

12/03/2010 
 

1.§ 
Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru 

kabineta kārtības rullis” (Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.170) 
 

(S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 
Solveigas Līces sniegto informāciju par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 
noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (Ministru kabineta 2010.gada 
23.februāra noteikumi Nr.170), kas stājas spēkā 2010.gada 15.martā. 

2. Minētie grozījumi paredz dokumentu iesniegšanu Valsts kancelejā izskatīšanai 
Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdē tikai elektroniski Dokumentu aprites 
un kontroles sistēmā (DAUKS). Iesniegšanai sagatavotais un attiecīgi parakstītais dokumenta 
oriģināls tiek glabāts ministrijā. Papildinformāciju projektiem, kas ir pieejama tikai papīra 
formā vai bijusi iesniegta kā e-pasts, ir jāskanē un jāsaglabā, vēlams, „pdf” vai „MS Word” 
formātā. 

3. Ņemt vērā, ka tiek ieviests jauns tiesību aktu projektu apakšveids – tehniskie 
projekti, kas pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tiek saskaņoti saīsinātā termiņā – 
nedēļas laikā, pēc noklusējuma principa (arī sistēmā DAUKS nekādas atzīmes netiek izdarītas), 
t.i., ja saskaņojumam paredzētājā laikā par izsludināto tehnisko projektu citas ministrijas vai 
institūcijas nav sniegušas atzinumu vai informējušas, ka atzinums būs, attiecīgais izsludinātais 
tehniskais projekts ir saskaņots bez iebildumiem. 

4. Pieņemt zināšanai, ka likumprojektus un to anotācijas Valsts kancelejas 
amatpersonas noformēs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un sēdes laikā ministrs parakstīs 
pieņemto likumprojektu un tā anotāciju iesniegšanai Saeimai. 

5. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta lietas, pavadvēstulē jānorāda laiks, kad 
projekts nosūtīts saskaņošanai. Savukārt, ja projekts nav Ministru kabineta lieta, rindas, kas 
apraksta Ministru kabineta lietas iesniegšanu, pavadvēstulē vispār nav jāiekļauj. 

6. Valsts kancelejas Juridiskais departaments, formējot tiesību akta projektus 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, turpmāk saskaņos tos ar ministrijām galvenokārt pa e-
pastu nevis pa faksu, kā bija līdz šim. E-pasts tiks sūtīts par projektu atbildīgajai amatpersonai. 
Lūgums amatpersonām nodrošināt informatīvu saikni, piemēram, prombūtnes gadījumā 
paziņot par prombūtnes ilgumu un norādīt amatpersonu, kas aizvieto (e-pasta automātiskais 
paziņojums). 

7. Turpmāk tiks veikti arī Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu 
slēgtās daļas audioieraksti, ar kuriem ir iespējams iepazīties, iesniedzot Valsts kancelejā 
pieteikumu rakstveidā pa e-pastu. Ierobežotas pieejamības informācijas nosacījumi attiecas 
arī uz piekļuvi audioierakstiem. Audioieraksti netiek veikti par valsts noslēpuma objektiem. 

8. Attiecībā uz uzdevu izpildes kontroli izdarīti divi grozījumi. 
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Likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu kontrolē (Kārtības 
ruļļa 236.punkts) nepieciešams nodrošināt, ka likumam stājoties spēkā, arī uz tā pamata 
izdodamiem Ministru kabineta noteikumiem jāstājas spēkā (skat. juridisko dienestu vadītāju 
2010.gada 15.janvāra sanāksmes protokolu Nr.1). Ieteikums iesniegt likumprojektā 
paredzētos noteikumu projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, kad likumprojekts 
Saeimā izskatīts otrajā lasījumā. Kad likumprojektu izskata 3.lasījumā – noteikumu projektu 
izskata Ministru kabineta sēdē. Ministru prezidenta rezolūcijas par noteikumu projekta 
iesniegšanu noteiktā kārtībā Ministru kabinetā izpildes termiņš tiks noteikts 14 dienas, ja 
likumā nebūs paredzēts pārejas noteikums normatīvā akta atliktai izdošanai. Ministrijas 
amatpersonas ir atbildīgas par saskaņotu un savlaicīgu likumprojektu un noteikumu projektu 
izstrādi un virzību, nodrošinot to ar dalību Saeimas komisijas sēdēs un sekojot Saeimas 
deputātu priekšlikumiem par likumprojektu saturu.  

Atbildēm uz vēstulēm kontroles termiņu iespējams noteikt 1 mēnesi kā tas paredzēts 
Iesniegumu likumā (Kārtības ruļļa 227.punkts). 

9. Sagatavojot Satversmes tiesā iesniedzamos dokumentus Valsts kancelejai ir 
koordinatora loma. Valsts kancelejas Juridiskais departaments izvērtē atbildīgo ministriju 
elektroniski iesniegto atbildes projektu, apkopo iesniegto informāciju, kā arī papildina ar 
juridisko argumentāciju. Atbildīgā ministrija atbildes raksta gala variantu iesniedz izskatīšanai 
Ministru kabineta sēdē. Pārstāvību Satversmes tiesā nodrošina atbildīgā ministrija un Valsts 
kanceleja. 

10. Attīstības plānošanas dokumentus neizskata steidzamības kārtā kā Ministru 
kabineta lietu. Dokumenti tiek publicēti un aktualizēti Valsts kancelejas mājas lapā datu bāzē 
POLSIS. 

11. Ņemt vērā, ka sagatavojot informatīvo ziņojumu, kas paredz turpmāku rīcību, 
neiekļauj konceptuālus jautājums. 

12. Ievērot, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmumiem un informatīvajiem 
ziņojumiem nav nepieciešama anotācija, bet gadījumā, ja Ministru kabineta protokollēmuma 
paskaidrojošā daļa ir apjomīga, tad ieteicams sagatavot anotāciju. 

 
Skat. prezentāciju - Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī/ 28 

 
2.§ 

Par normatīvo aktu projektu sagatavošanu un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā 
(K.Kuprijanova, S.Līce) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas vadītājas Kristīne 

Kuprijanovas sniegto informāciju un prezentāciju par normatīvo aktu projektu sagatavošanu 
un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā. 

2. Ievērot, ka 2010.gada 2.martā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 
3.februāra noteikumos Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (spēkā no 
2010.gada 6.marta), kas nosaka, ka redakcionālus precizējumus sagatavo vienlaikus ar 
normatīvā akta grozījumiem pēc būtības. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra 
sēdes protokollēmumu redakcionālus grozījumus normatīvā akta tekstā virza izskatīšanai 
Ministru kabinetā pēc iespējas vienlaicīgi ar citiem būtiskiem grozījumiem un ar tās ministrijas 
starpniecību, kura atbildīga par attiecīgo jomu, vēlams, ne biežāk kā divas reizes gadā. 
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3. Ņemot vērā, ka periodiskais izdevums "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs" no 2010.gada 1.janvāra vairs netiek izdots, pēc 2010.gada 1.janvāra 
sagatavotajiem likumprojektiem, ja tie paredz grozīt likumu, kas pieņemts pēc 2010.gada 
1.janvāra, ievaddaļā raksta atsauci tikai uz publikācijām oficiālajā laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis". 

Likumprojektos, kas paredz grozīt likumus, kas pieņemti līdz 2010.gada 1.janvārim, 
ievaddaļā saglabājas atsauce uz periodisko izdevumu „Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs”. 

4. Pievērst uzmanību, ka virzot normatīvā akta projektu saskaņošanai kā Ministru 
kabineta lietu, noteikti nepieciešams pavadvēstulē norādīt steidzamības pamatojumu, pretējā 
gadījumā Tieslietu ministrijai dokumentu ir tiesības izvērtēt parastā kārtībā, kā arī 
pavadvēstulē jānorāda atzinuma sniegšanas termiņš, tas nedrīkst būt īsāks par 3 darbdienām 
no projekta nosūtīšanas dienas (MK kārtības ruļļa 119.punkts). 

Nosūtot dokumentus elektroniskai saskaņošanai pa e-pastu, tos sūta uz ministriju 
oficiālajām e-pasta adresēm. 

5. Pievērst lielāku uzmanību tiesību aktu projekta anotācijas I sadaļas saturam, lai būtu 
skaidri izklāstīts tiesību akta projekta mērķis, kā arī priekšlikums ministriju juridiskajiem 
dienestiem sniegt atbalstu un konsultācijas tiesību aktu projektu izstrādātājiem par juridiskās 
tehnikas jautājumiem. 

6. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijā darbojas vairākas pastāvīgās darba grupas, 
kas piedāvā sniegt atbalstu ministrijām tiesību jomas jautājumu risināšanā. 

 
Skat. prezentāciju - Normatīvo aktu projektu sagatavošana un virzība izskatīšanai 
Ministru kabinetā/ 27 

 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

15/01/2010 
 

1.§ 
Par juridiskā tehnikas jautājumiem: saikļu un/vai lietojums normatīvā akta tekstā 

 
(L.Medina, D.Vaivare, A.Stašāne, I.Mangule, G.Kusiņš, E.Dreimane) 

 
1. Vienoties par saikļu un/vai lietošanu normatīvā akta tekstā – rakstot normatīvā akta 

projektu, izvairīties no dubultsaikļa „un/vai” lietošanas. Lietot tikai vienu no saikļiem, ja 
nepieciešams, saturu izklāstot ar apakšpunktu palīdzību.   

2. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un atzīt, ka izņēmums no 
šī protokollēmuma 1.punktā minētā ir pieļaujams tikai  starptautisko līgumu tekstos.    
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2.§ 
Par norādi uz likuma un tā grozījumu publikācijām periodiskajā izdevumā "Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" vai norādi uz noteikumu un to 

grozījumu publikācijām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī par norādi uz Satversmes 
tiesas sprieduma publikāciju 

(G.Kusiņš, L.Medina, I.Mangule, E.Dreimane) 
 

1. Ņemot vērā, ka periodiskais izdevums "Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs" no 2010.gada 1.janvāra vairs netiek izdots, pēc 2010.gada 
1.janvāra sagatavotajiem likumprojektiem, ja tie paredz grozīt likumu, kas pieņemts pēc 
2010.gada 1.janvāra,  ievaddaļā  raksta atsauci tikai uz publikācijām laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis".  
 Likumprojektos, kas paredz grozīt likumus, kas pieņemti līdz 2010.gada 1.janvārim, 
ievaddaļā saglabājas atsauce gan uz „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotāju”, gan uz „Latvijas Vēstnesi”. 

2. Turpināt pētīt jautājumu par nepieciešamību likumprojekta un Ministru kabineta 
noteikumu projekta ievaddaļā norādīt atsauci uz Satversmes tiesas sprieduma publikācijām.  

3. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu, ka atsauce uz Satversmes tiesas sprieduma 
publikāciju normatīvā akta projektā būtu norādāma,  ja pēc Satversmes tiesas sprieduma 
spēkā stāšanās neseko  likumdevēja rīcība, t.i., „kļūda” netiek labota ar likumu vai Ministru 
kabineta noteikumiem. Turpretī, ja pēc sprieduma spēkā stāšanās, likumdevējs vai valdība 
labo „kļūdu”, pieņemot normatīvu aktu, atsauci uz Satversmes tiesas sprieduma publikāciju 
nenorāda. Šajā gadījumā norāda „kļūdu” labojošā normatīvā akta publikāciju.   

4. Turpināt diskusiju par šo jautājumu nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu 
vadītāju sanāksmē. Sanāksmes dalībniekiem sniegt priekšlikumus par šo jautājumu līdz 
2010.gada 11.februārim.(elektroniskā pasta adrese jd@mk.gov.lv). 

 
3.§ 

Par likumā ietvertā pilnvarojuma Ministru kabinetam izdot ārēju normatīvo aktu – 
grozīšanu vai izteikšanu jaunā redakcijā un no tā izrietošās darbības (kad jau izdotie 

Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku un kad ir pieļaujami Ministru kabineta 
noteikumos grozījumi) 

 
(L.Medina, G.Kusiņš, S.Dumbrovska, A.Stašāne, Dz.Galvenieks, I.Mangule S.Mertena, 

E.Dreimane) 
 

1. Vērst sanāksmes dalībnieku uzmanību uz 2004.gada 26.novembra Valsts iestāžu 
juridisko dienestu sanāksmes protokolu Nr.11, kas cita starpā paredzēja sanāksmes dalībnieku 
vienošanos attiecībā uz likumā dotā pilnvarojuma Ministru kabinetam izdot ārēju normatīvu 
aktu - grozīšanu vai izteikšanu jaunā redakcijā:  

1.1. ja pilnvarojums ir izdots jaunā redakcijā, tad no jauna jāizdod arī uz tās pamata 
izdotie Ministru kabineta noteikumi. 

1.2. ja pilnvarojums grozīts, bet nav izteikts jaunā redakcijā, tad ir pieļaujams grozīt uz 
tā pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus, neizsakot tos jaunā redakcijā. Protams, ja 
grozījumu apjoms Ministru kabineta noteikumos pārsniedz 50%, tad Ministru kabineta 
noteikumi ir izsakāmi jaunā redakcijā saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām.  

mailto:jd@mk.gov.lv
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1.3.  abos iepriekš minētajos apakšpunktos norādītajos gadījumos, likumprojektā jau 
izstrādes stadijā paredz saprātīgu Ministru kabinetam deleģējošo likuma normu spēkā 
stāšanos un saprātīgu termiņu  noteikumu projekta izstrādei un izdošanai, ievērojot principu, 
ka likums var pilnvērtīgi darboties tikai vienlaicīgi ar MK noteikumiem, kas likumā paredzēti.  

2. Ieteikt ministriju atbildīgajām amatpersonām neizsludināt Valsts sekretāru 
sanāksmē likumprojektu un  noteikumu projektu vienlaicīgi – Ministru kabineta noteikumu 
projektu izsludināt pēc likumprojekta izskatīšanas Saeimā 2.lasījumā.  

3. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešami grozījumi Ministru kabineta kārtības ruļļa 
236.punktā, svītrojot vārdus „no likuma spēkā stāšanās dienas”  

… 
 

4.§ 
Par normatīvā akta projekta anotācijā ietveramo informāciju 

 
 (N.Mickeviča, S.Dumbrovska, I.Mangule, G.Kusiņš, Dz.Galvenieks, S.Martena, K.Kuprijanova, 

E.Dreimane) 
 

 1. Ņemt vērā, ka aizpildot tiesību akta projekta anotācijas sadaļas, atbildēm  jābūt 
atbilstošām anotācijas jautājumam un jāsatur paskaidrojoša informācija pēc būtības. 
Atsevišķās sadaļās, piemēram, var aizstāt frāzi „nav attiecināms” ar frāzi „projekts šo jomu 
neskar”. Nenorādīt informāciju, kas ir pretrunā ar tiesību akta projektā ietvertajām normām 
– piemēram, tiesību akta projektam, kas skar budžetu, anotācijā bieži vien tiek  norādīts, ka 
tiesību akta projekts šo jomu neskar. 

2. Ja tiesību akta projekts izstrādāts, lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvas prasības 
un tā īstenošanai nepieciešams finansējums, tad finansējuma apmērs ir jānorāda anotācijā.  

3. Sadaļā „Normatīvā akta ietekme uz esošo tiesību sistēmu”, jānorāda, kura ministrija 
vai ministrijas izstrādās no likuma izrietošos Ministru kabineta noteikumu projektus, kā arī 
iesniegtajā likumprojektā jābūt saskaņojumam ar iesaistītajām ministrijām, lai nodrošinātu 
saskaņotu likuma un Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos. 

4. Gadījumos, ja tiesību akta projekta izstrādē un izvērtēšanā iesaistītajām 
amatpersonām ir iebildumi, tad ieteicams šos iebildumus izklāstīt vīzējot vai pievienot 
atzinumā. 

5. Nenorādīt  anotācijā negatīvu informāciju, kas apliecina, ka pati ministrija – 
sagatavotāja nepiekrīt iesniegtajam tiesību akta projektam. Šādos gadījumos ieteicamā rīcība 
ir norādīta šī paragrāfa 4.punktā, vai arī kā alternatīvs risinājums ir meklējams atšķirīgs  
juridisks risinājums.    
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2009 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

22/05/2009 
 

1.§ 
Par Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu 

 

(S.Vīgante, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko 
publisko tiesību nodaļas vadītājas Sandras Vīgantes sniegto informāciju par Eiropas Savienības 
tiesību ieviešanas rokasgrāmatu, kas ir pieejama elektroniski Tieslietu ministrijas interneta 
mājas lapā: http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/es_ta/tm_kompetence.html. 

2. Ievērot, ka, izstrādājot Latvijas normatīvo aktu projektus, tajos ietvertā prakse nav 
pretrunā ar Eiropas Savienības institūciju ieteikumiem un atzinumiem. 

3. Ievērot arī, ka darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem Ārlietu ministrija ir 
izstrādājusi Rokasgrāmatu praktiskam darbam ar ES jautājumiem (2.izdevums), kas ir 
pieejama elektroniski Ārlietu ministrijas interneta mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/data/file/l/ES/rokasgramata_final_2007.pdf. 

 
 

Skat. prezentāciju - Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata/ 26 
 

2.§ 
Par jauninājumiem un aktualitātēm nostājas projektu pirmstiesas pārkāpumu 

procedūras ietvaros izstrādē un saskaņošanā 
 

(U.Dreimanis, S.Vīgante, Ž.Mikosa, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta 
juriskonsulta Ulda Dreimaņa sniegto informāciju par jauninājumiem un aktualitātēm nostājas 
projektu pirmstiesas pārkāpumu procedūras ietvaros izstrādē un saskaņošanā. 

2. Ievērot arī, ka: 
2.1. jo garāks direktīvas ieviešanas termiņš, jo īsāks var būt termiņš atzinuma 

sniegšanai; 
2.2. direktīvas voluntārās prasības jāvērtē, salīdzinot, piemēram, ar citu dalībvalstu 

privātpersonu stāvokli – vai tas uzlabosies vai pasliktināsies, vai papildu prasību neieviešana 
nepasliktinās Latvijas indivīdu stāvokli attiecībā pret citu dalībvalstu indivīdiem; 

2.3. ilgāku pārejas periodu nekā citām dalībvalstīm direktīvas ieviešanai var lūgt, bet ir 
jābūt pamatotiem argumentiem, piemēram, būtisks finanšu līdzekļu trūkums, nepieciešamība 
izveidot jaunas iestādes; 

2.4. citu dalībvalstu viedokļa (nostājas) publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar 
Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentu.  
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Skat. prezentāciju - Pārkāpuma procedūras Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
226. pants/ 25 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

17/04/2009 
 

1.§ 
Par izmaiņām, kas paredzētas jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī 

 

(A.Šinta, L.Peinberga, I.Kroja, S.Līce) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 

Solveigas Līces un Valsts kancelejas Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājas Anitas 
Šintas sniegto informāciju par galvenajām atšķirībām, kas iekļautas jaunajā Ministru kabineta 
kārtības rullī (Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.300), salīdzinot ar 
iepriekšējo regulējumu, kā arī par tehniskajām iespējām, lietojot Dokumentu aprites un 
kontroles sistēmu (DAUKS). 

2. Pieņemt zināšanai, ka līdz š.g. 1.jūnijam pieļaujama to projektu iesniegšana, 
neievērojot jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī noteiktās prasības (piemēram, anotācija, 
izziņa par atzinumos izteiktajiem iebildumiem), kuri izsludināti līdz š.g. 17.aprīlim un kuri ir jau 
saskaņoti un/vai parakstīti (novizēti). 

3. Ievērot, ka to anotācijas sadaļu vietā, kuras tiesību akta projektam nav nepieciešams 
aizpildīt, atsevišķa rindā norāda sadaļas numuru un to, ka projekts šo jomu neskar vai 
neattiecas, piemēram, „II – V sadaļa – projekts šīs jomas neskar”. 

4. Tiesību akta projekta steidzamības pamatojuma tabula nepieciešama arī ministriju 
savstarpējā sarakstē, ja tiek lūgts atzinums projektam, kuru paredzēts lūgt izskatīt Ministru 
kabinetā kā Ministru kabineta lietu (steidzamu). 

5. Ievērot, ka ministrijas iesniedz tikai sistēmā DAUKS pieteikumus Valsts sekretāru 
sanāksmei, Valsts sekretāru sanāksmē izskatāmos projektus, atzinumus un citus 
pievienojamos dokumentus. Iesniedzot uz Ministru kabineta komitejas sēdi un Ministru 
kabineta sēdi tiesību aktu projektu, pavadvēstuli, anotāciju un tos dokumentus, kurus 
tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ievietot sistēmā DAUKS, iesniedz paralēli papīra formā. 
Pārejos dokumentus iesniedz sistēmā DAUKS, pavadvēstulē pie pielikumiem iekavās norādot, 
ka attiecīgais dokuments iesniegts sistēmā DAUKS. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Izmaiņas jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī/ 24 
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PROTOKOLS Nr. 2 

02/04/2009 
 

1.§ 
Par problēmām, kas saistītas ar valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto atbrīvošanu no 

amata un darba samaksas apmēra samazināšanu 
 

(Dž.Innusa, S.Līce, E.Upīte, E.Kočagins, I.Mangule, I.Bergmane, I.Juhņeviča) 
 
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktores 

Džineta Innusas sniegto informāciju par problēmām, kas saistītas ar valsts pārvaldes iestādēs 
nodarbināto atbrīvošanu no amata un darba samaksas apmēra samazināšanu. 
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2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības un Ārlietu ministrija neatbalsta Ekonomikas 
ministrijas piedāvātos grozījumus Administratīvā procesa likumā (turpmāk – APL). 
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas viedokli: 
a) Ekonomikas ministrija norāda, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu 

gadījumā, ja darbinieku atbrīvo no amata vai darba algu samazina padotības iestāde, iestādes 
lēmums (administratīvais akts) var tikt apstrīdēts ministrijā un tā darbība tiek apturēta ar 
dienu, kad iesniegums saņemts iestādē (APL 80.pants), savukārt, ja līdzīgu lēmumu pieņem 
ministrija, tad saskaņā ar APL 185.pantu tā darbība līdz ar pārsūdzēšanu tiesā netiek apturēta. 
Ekonomikas ministrija ierosina izdarīt grozījumus APL, nosakot, ka administratīvais akts, kas 
nodibina, maina vai izbeidz iestādes amatpersonas tiesisko statusu visos gadījumos uzreiz ir 
pārsūdzams tiesā. 

Konkrētajā gadījumā nepieciešams norādīt uz vairākiem problēmjautājumiem: 
1) nepieciešams panākt konceptuālu vienošanos par to, vai iestādes lēmums, kas 

pieņemts attiecībā uz ierēdni par algas samazināšanu ir uzskatāms par administratīvo aktu. 
Saskaņā ar APL 1.panta trešo daļu administratīvais akts ir arī lēmums par amatpersonas vai 
iestādei īpaši pakļautas personas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un šīs 
personas disciplināro sodīšanu, kā arī cits lēmums, ja tas būtiski ierobežo amatpersonas vai 
iestādei īpaši pakļautas personas cilvēktiesības. Tādējādi konstatējams, ka lēmums par algas 
samazināšanu būs administratīvais akts, ja tiks secināts, ka tas būtiski ierobežo ierēdņa 
cilvēktiesības; 

2) nepieciešams skaidri nodalīt lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz personām, kam ar 
iestādi ir darba tiesiskās attiecības, no tām personām, kas ir civildienestā. Grozījumu 
izdarīšana APL, paredzot, ka administratīvais akts, kas nodibina, maina vai izbeidz iestādes 
amatpersonas tiesisko statusu uzreiz ir pārsūdzams tiesā, nerisinās tos jautājumus, kas 
attiecas uz darbiniekiem, kas atrodas darba tiesiskajās attiecībās, tādējādi skars salīdzinoši 
mazu personu loku, ņemot vērā to, ka iestādēs liels skaits nodarbināto atrodas darba 
tiesiskajās attiecībās un tiem nav piemērojams APL ietvertais regulējums, bet gan Darba 
likumā ietvertais regulējums; 

3) no sistēmiskā viedokļa APL šobrīd neparedz iespēju atteikties no apstrīdēšanas 
stadijas, kas ir būtiska administratīvā procesa sastāvdaļa. Arī administratīvās tiesas savos 
nolēmumus vairākkārtīgi ir norādījušas, ka apstrīdēšana augstākā iestādē ir svarīga 
administratīvā procesa sastāvdaļa, jo ļauj pašai iestādei vēlreiz pārvērtēt pieņemto lēmumu 
un pašai labot pieļautās kļūdas. Tādējādi Ekonomikas ministrijas piedāvājums tomēr nebūtu 
atbalstāms; 

4) vienlaikus problēmas risināšanai ir pieļaujama situācija, kad speciālajā normatīvajā 
aktā tiek noteikts, ka ar tā apstrīdēšanu augstākā iestādē administratīvā akta darbība netiek 
apturēta. Tomēr šāds lēmums ir rūpīgi izvērtējams, jo tas liedz personai tiesības efektīvi sevi 
aizstāvēt situācijās, kad attiecībā pret viņu tiek pieņemts nepamatots lēmums. Papildus tiek 
samazināta augstākas iestādes (šajā gadījumā ministrijas) kontrole par tās padotības iestāžu 
pieņemto administratīvo aktu tiesiskumu. Jāņem vērā, ka attiecībā uz tādu lēmumu 
pārsūdzēšanu tiesā, kas nodibina, maina vai izbeidz iestādes amatpersonas tiesisko statusu, 
APL paredz izņēmumu tā iemesla dēļ, ka administratīvais process tiesā var ilgt vairākus gadus, 
līdz ar ko būtu nepamatoti personai saglabāt darba vietu visā šajā laika periodā. Savukārt 
apstrīdēšanas stadija jebkurā gadījumā nevar ilgt vairāk par diviem mēnešiem. 

b) Ekonomikas ministrija izvirza jautājumu, kā rīkoties situācijā, kad atsevišķi 
darbinieki, uzzinot, ka tiek gatavoti attiecīgi iestādes lēmumi sāk ilgstoši slimot. Priekšlikums: 
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izdarīt grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību 2009.gadā”/ Valsts civildienesta likumā/ Darba likumā, nosakot, ka gadījumā, ja 
darba samaksa tiek samazināta visiem iestādes darbiniekiem, šādu lēmumu izpilde ir 
uzsākama ar attiecīgajā lēmumā noteikto datumu attiecībā uz visiem darbiniekiem. Lēmums 
ir pārsūdzams tiesā. 

1) Arī šajā gadījumā nepieciešams nodalīt darbiniekus no ierēdņiem, jo darbinieki 
atrodas darba tiesiskajās attiecībās saskaņā ar darba līgumu. Lai šo nodarbināto kategorijai 
samazinātu algu, ir nepieciešami grozījumi darba līgumā, kas ir abpusēja vienošanās, vai darba 
līguma uzteikums saskaņā ar Darba likuma 101.pantu. Ievērojot minēto, Ekonomikas 
ministrijas ierosinājums nerisina jautājumu par darbiniekiem, bet gan tikai par ierēdņiem, 
tādējādi tos nostādot vēl nelabvēlīgākā situācijā nekā līdz šim; 

2) Nepieciešams norādīt, ka personas apzināta izvairīšanās no administratīvā akta 
saņemšanas nekavē tā spēkā stāšanos, jo saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu tam ir 
jābūt sasniedzamam tiesiskajās attiecībās ar valsti. Ja personai lēmums ir nosūtīts ierakstītā 
vēstulē, tiek prezumēts, ka tas ir saņemts septītajā dienā; 

3) nav atbalstāma ideja noteikt atšķirīgu spēkā stāšanās un izpildes kārtība tiem 
lēmumiem, kas ir pieņemti attiecībā uz visiem nodarbinātajiem, jo katrs nodarbinātais savus 
pienākumus pilda saskaņā ar atsevišķu rīkojumu vai darba līgumu, līdz ar ko personai faktiski 
nebūs iespējas pārliecināties, ka līdzīgus lēmums ir saņēmuši visi iestādē nodarbinātie; 

4) attiecībā uz Ekonomikas ministrijas piedāvājumu noteikt, ka lēmuma izpilde ir 
uzsākama ar attiecīgā lēmumā noteikto datumu, jānorāda, ka izpilde jebkurā gadījumā nevar 
tikt uzsākta ātrāk kā administratīvais akts stājies spēkā, jo pretējā gadījumā šādai izpildei 
nebūs tiesiska pamata. Tādējādi pēc būtības ir risināms jautājums nevis par administratīvā 
akta izpildi, bet gan spēkā stāšanās brīdi. Saskaņā ar APL 70.panta pirmo daļu administratīvais 
akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lai arī administratīvajā aktā var tikt 
noteikts cits spēkā stāšanās datums, tas nedrīkst būt atpakaļejošs. Tādējādi, ja persona ir 
atradusies situācijā, kurā nezināja un nevarēja zināt par pret viņu pieņemto administratīvo 
aktu, tā izpilde nevar tikt uzsākta; 

5) ņemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību 2009.gadā” spēkā esamības termiņu un pagaidu raksturu, grozījumus izdarīt tajā nav 
pamatoti. Tāpat nav pieļaujams, risinot vienu un to pašu jautājumu, izdarīt grozījumu tikai 
Darba likumā vai tikai Civildienesta likumā. Šādiem grozījumiem jātiek izdarītiem visos 
likumos, kas regulē darba tiesiskās attiecības (Darba likums) un civildienesta un speciālā 
dienesta attiecības. Pretējā gadījumā tiek veikta nevienlīdzīga attieksme pret personām, kas 
atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. 

c) Jāpiekrīt Ekonomikas ministrijas viedoklim, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko 
regulējumu APL 360.panta, kas regulē administratīvā akta piespiedu izpildi, noteikumi nav 
piemērojami, jo piespiedu izpilde ar spēkā stāšanās brīdi nav paredzēta likumā (šajā gadījumā, 
kā minēts otrajā punktā arī problēmas cēlonis ir administratīvā akta spēkā stāšanās brīdis, 
nevis tā izpilde), tā neizpilde tieši nepadraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas 
dzīvību, veselību vai mantu. 

4. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju par problēmām, kas 
saistītas ar reorganizētās Valsts civildienesta pārvaldes laikus neizskatītajām disciplinārlietām. 

5. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam šīs sanāksmes protokolu un 
Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju nosūtīt Finanšu ministrijas darba grupai, kas 
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gatavo grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību 2009.gadā". 
 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

16/01/2009 
 

1.§ 
Par interešu konflikta novēršanas jautājumiem 

 

 
Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju 

par interešu konflikta novēršanas jautājumiem, tai skaitā,  par ētikas vietu publiskās pārvaldes 
regulējumā un par valsts amatpersonas amatu savienošanas jautājumiem. 

 
Skat. prezentāciju - Valsts amatpersonas amatu savienošana/ 23 
 

 
Skat. prezentāciju - Publiskas pārvaldes ētika Latvijā/ 22 
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2008 
 

PROTOKOLS Nr. 6 

28/11/2008 
 

1.§ 
Eirokodekss – būvkonstrukciju projektēšanas normatīvs 

 

(A.Šteinerts, E.Upīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta Būvnormatīvu 
nodaļas vadītāja Andra Šteinerta sniegto informāciju par Eirokodeksa izstrādes gaitu un 
galvenajām atšķirībām salīdzinājumā ar spēkā esošo Būvnormatīvu.  

2. Eirokodekss izstrādāts uz Eiropas Savienības direktīvas Nr.89/106/EEK pamata. Tā 
nodrošina pakāpenisku pāreju uz brīvu preču un pakalpojumu apriti būvizstrādājumu jomā ES 
valstīs. 

3. Ar informācija par Eiropas Komisijas, Eiropas Apvienotā pētniecības centra un 
Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) apstiprinātajiem standartiem un standartu 
projektiem iespējams iepazīties internetā: www.cen.eu, kā arī 
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu.  

Par Latvijā adaptētajiem standartiem informācija pieejama: www.lvs.lv. 
4. Eirokodeksa standartu nacionālais ieviešanas plāns laika periodam līdz 2011.gadam 

ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumu Nr.455. Izsmeļoša informācija 
ir pieejam Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv.  

 
Skat. prezentāciju – materiālu “Eirokodekss” ir iespējams apskatīt Tiesību aktu 
izstrādes ceļvedis vietnē https://tai.mk.gov.lv pie attiecīgā Valsts iestāžu juridisko 

dienestu vadītāju sanāksmes protokola. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

26/09/2008 
 

1.§ 
Par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko publisko līgumu projektu 

sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā. 
 

(I.Mangule, A.Ceple, E.Upīte, S.Zaharova, A.Zikmane, S.Vīgante, K.Nikolajeva) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas 
Mangules sniegto informāciju par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko 
publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā. 

2. Ārlietu ministrija informē, ka tā sniedz viedokli par starptautisku publisku līgumu 
slēgšanas atbilstību valsts ārpolitikai jau pašā sākumstadijā (pirms vēl ir uzsākta līguma 
tulkošana), kā arī vēlākos posmos. 

http://www.cen.eu/
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
http://www.lvs.lv/
http://www.em.gov.lv/
https://tai.mk.gov.lv/
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3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija veic vienota starptautisko publisko līgumu 
veidlapu un vāku iepirkumu, līdz ar to, Ārlietu ministrijā nepieciešamības gadījumā iespējams 
iegūt starptautisko publisko līgumu veidlapas un vākus.  

4. Ievērot, ka visi starptautiskie publiskie līgumu oriģināli (tai skaitā starptautiskie 
publiskie starpresoru līgumi) nosūtāmi Ārlietu ministrijai, lai tā varētu izpildīt savus 
pienākumus - nodrošināt līgumu uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu ANO Ģenerālsekretariātam. 
Ārlietu ministrijai nosūta atbilstoši noformētu līgumu - apzīmogotu, parakstītu un sašūtu.  

5. Atbalstīt viedokli, ka precizētie starptautisko publisko līgumu tulkojumi (nav runa 
par gadījumiem, kad latviešu valoda ir otra līguma valoda) pirms to nosūtīšanas atkārtotai 
publicēšanai Latvijas Vēstnesī ir saskaņojami ar Tieslietu un Ārlietu ministriju. 

6. Pieņemt zināšanai, ka normatīvā līmenī būtu nepieciešams atrisināt atrunu 
protestēšanas (un protestu atsaukšanas) procedūru.  
 7. Ārlietu ministrija aicina ministrijas savas kompetences ietvaros izvērtēt 
starptautiskos publiskos līgumus, kas ir noslēgti pirms pieciem, desmit un vairāk gadiem, 
apsverot neaktuālo līgumu turpināšanas lietderību, kā to paredz šo līgumu nobeiguma 
noteikumi, sevišķi pievēršot uzmanību agrāk noslēgtu līgumu atbilstībai Latvijas kā ES 
dalībvalsts šodienas un turpmākām ilgtermiņa interesēm. 

 
Skat. prezentāciju - Par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko 
publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā/ 21 

 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

12/09/2008 
 

1.§ 
Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām valsts atbalsta (komercdarbības 

atbalsta) jomā 
 

(E.Ūsiņa, E.Upīte, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles 
departamenta juriskonsultes Elīnas Ūsiņas sniegto informāciju par Eiropas Padomes un 
Komisijas regulām valsts atbalsta (komercdarbības atbalsta) jomā. 

2. Atbalstīt viedokli, ka gadījumos, kad ES regula prasa norādīt atsauci uz publikāciju, 
attiecīgajā nacionālajā normatīvajā aktā (valsts atbalsta jomā) ietver norādi uz konkrēto 
regulu, kā arī tās publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, minot nosaukumu, datumu 
un numuru. 

Piemēram: 
Finansējumu šīs aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta 

Regulu (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo 
tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3). 
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PROTOKOLS Nr. 3 

30/05/2008 
 

1.§ 
Par jauno Ministru kabineta iekārtas likumu 

 

(I.Bite-Perceva, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta Valsts 
pārvaldes politikas nodaļas vadītājas Ingas Bites-Percevas sniegto informāciju par jauno 
Ministru kabineta iekārtas likumu, kas stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā. 

2. Atzīmēt, ka minētais likums turpmāk neparedz Ministru kabineta sastāvā valsts 
ministru. 

3. Ministru prezidents, sastādot Ministru kabinetu, iesniedz Saeimā Deklarāciju par 
plānoto Ministru kabineta darbību un reizi gadā ziņo Saeimai par Deklarācijas un Rīcības plāna 
izpildi. 

4. Atkārtota Saeimas uzticības izteikšana Ministru kabinetam iespējama pēc Ministru 
prezidenta lūguma vai kā atsevišķs Saeimas lēmums, vai saistībā ar citu Saeimā izskatāmu 
jautājumu. 

5. Ministru kabineta darbības atbalstam var veidot ministra vai īpašu uzdevumu 
ministra biroju.  

6. Ņemt vērā, ka turpmāk Ministri kabineta sēžu atklāto daļu paredzēts ierakstīt audio 
formātā. Līdz 2009.gada 1.martam tiks izdoti attiecīgi Ministru kabineta noteikumi. 

7. Ievērot, ka turpmāk Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz šobrīd 
spēkā esošā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu ir spēkā līdz 
2010.gada 1.jūlijam, ja vien netiek izdoti jauni noteikumi. Pēc 2008.gada 1.jūlija grozījumus 
šajos noteikumos neveic. 

8. Ministru kabineta instrukcijas, kas izdotas pamatojoties uz šobrīd esošo Ministru 
kabineta iekārtas likumu arī ir spēkā līdz 2010.gada 1.jūlijam, ja vien netiek izdotas jaunas 
instrukcijas. 

9. Līdz 2009.gada 1.martam tiks izdots jauns Ministru kabineta kārtības rullis, kā arī 
plānots, pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likumu, izdot atsevišķus Ministru 
kabineta noteikumus, kas reglamentēs politikas plānošanas dokumentu izstrādi un virzību. 

 
Skat. prezentāciju - Ministru kabineta iekārtas likums/ 20 

 
 

2.§ 
Par juridiskās tehnikas pamatprasībām un projektu noformēšanas jautājumiem 

 

(A.Smiltēna, I.Bite-Perceva, A.Timuška, J.Veckrācis, D.Vaivare, S.Romanovska, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas vadītāja p.i. Andas 
Smiltēnas sniegto informāciju par galvenajām juridiskās tehnikas prasībām un projektu 
noformēšanas jautājumiem. 

2. Ņemt vērā, ka, izpildot normatīvā akta pilnvarojumu,  Ministru kabinets, pašvaldības 
dome (padome) vai valsts pārvaldes iestāde nevar pārpilnvarot tai augstāka juridiska spēka 
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normatīvajā aktā doto pilnvarojumu, kā arī valsts pārvaldes iestādes iekšējie normatīvie akti 
nevar attiekties uz trešajām personām. 

3. Pieņemt zināšanai Valsts valodas centra direktora Agra Timuškas un Valsts 
kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītājas Dainas Vaivares un vecākā 
referenta Jāņa Veckrāča ieteikumus par terminu lietošanu normatīvajos aktos. Terminoloģijas 
jautājumos iespējams vērsties Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā 
(vaska@lza.lv) vai Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamentā 
(tar.dep@mk.gov.lv). 

4. Ievērot, ka terminus nepieciešams pielāgot latviešu valodas prasībām. Ja tas nav 
iespējams, tad normatīvajā aktā sniedz termina skaidrojumu pēc tā būtiskajām pazīmēm; 
terminus skaidro alfabētiskā secībā. Ievērot, ka terminus netulko – tos atveido vai rada.  

5. Normatīvā akta tekstā ir pieļaujama vārdkopu saīsināšana, tomēr jāizvērtē, vai tas 
nav termins. Terminus nesaīsina, kā arī nelieto abreviatūras. 

6. Veicot grozījumus, normatīvajā aktā normas raksta atbilstoši grozāmo vienību 
secībai.  

7. Ievērot, ka grozījumus norādē uz Ministru kabineta noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatu  var veikt gadījumā, ja tiek grozīts likuma nosaukums. 

8. Ja likumprojektā vai Ministru kabineta noteikumu projektā nepieciešams veidot 
atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, ja Eiropas Savienības tiesību akta norma ir 
grozīta, atsaucē ietver pamatnormu, nevis grozījumu normu, ja vien tas ir iespējams. 

Vienlaicīgi ņemt vērā, ka šis jautājums vēl tiek diskutēts Tieslietu ministrijas vadītājā 
starpinstitūciju sanāksmē par Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. 
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PROTOKOLS Nr. 2 

14/03/2008 
 

1.§ 
Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu darbības 

stratēģijām 
 

(M.Krieviņš, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas plānošanas departamenta vadītāja 
M.Krieviņa sniegto informāciju par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī attiecībā uz 
valsts pārvaldes iestāžu darbības stratēģiju izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu (Ministru 
kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.880 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 
12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"', kas stājās spēkā 2008.gada 
1.janvārī). 

2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta instrukcijas projekts "Kārtība, kādā 
izstrādā, izstrādā aktualizē un izvērtē iestādes darbības stratēģiju" atrodas saskaņošanas 
procesā. 

mailto:vaska@lza.lv
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3. Ievērot, ka Ministru kabineta kārtības ruļļa norma par valsts pārvaldes iestāžu 
darbības stratēģiju ikgadējo aktualizēšanu paredz iespēju katru gadu aktualizēt stratēģiju, 
nevis pienākumu stratēģijas aktualizāciju veikt katru gadu. 

 
Skat. prezentāciju - Iestādes darbības stratēģija/ 18 
 

 
2.§ 

Par izmaiņām normatīvā akta projekta anotācijas sagatavošanas kārtībā 
 

(I.Krumholcs, M.Krieviņš, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas plānošanas departamenta Politikas 
plānošanas nodaļas konsultanta I.Krumholca sniegto informāciju par izmaiņām normatīvā 
akta projekta anotācijas sagatavošanas kārtībā (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra 
instrukcija Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība", kas stājās spēkā 
2008.gada 1.martā). 

2. Ievērot, ka sākot ar š.g. 1.martu, iesniedzot tiesību aktu projektus, kuriem 
nepieciešama anotācija, izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pievienojama normatīvo 
akta projekta anotācija, kas izstrādāta atbilstoši jaunajai kārtībai. 

 
Skat. prezentāciju - Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība/ 17 
 

 
3.§ 

Par pārējām izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī 
 

(S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces 
S.Līces sniegto informāciju par citām izmaiņā Ministru kabineta kārtības rullī (Ministru 
kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.880 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 
12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"', kas stājās spēkā 2008.gada 
1.janvārī). 

2. Ievērot, ka saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli, uzaicinot ministrijas un citas 
institūcijas uz starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi, uzaicinājums nosūtāms vismaz piecas 
darbadienas pirms sanāksmes. Ja Valsts sekretāru sanāksmē, izsludinot tiesību akta projektu, 
ir noteikts saīsināts atzinuma sniegšanas termiņš, uzaicinājums uz starpinstitūciju 
saskaņošanas sanāksmi nosūtāms vismaz trīs darbadienas pirms sanāksmes. 

 
Skat. prezentāciju - Izmaiņas Ministru kabineta kārtības rullī/ 16 
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2007 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

14/12/2007 
 

Par Iesniegumu likumu 
 

(I.Nikuļceva, I.Garā, E.Pastars, S.Līce) 
 

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo 
tiesību nodaļas vadītājas Intas Garās un Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomnieka Edgara 
Pastara sniegto informāciju par būtiskajām atšķirībām starp iepriekšējo kārtību un jaunajā 
Iesniegumu likumā paredzēto iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts iestādēs, t.sk. šādus 
papildu komentārus: 

- Iesniegumu likuma mērķis – veicināt privātpersonu līdzdalību valsts pārvaldē; 
- ņemt vērā, ka Informācijas atklātības likumā (15 dienas) un Iesniegumu likumā (1 

mēnesis) paredzētie termiņi atšķiras; 
- turpmāk nav nepieciešams atsevišķs žurnāls iesniegumu reģistrēšanai ar īsu satura 

aprakstu. Iesniegumu un atbildes sniegšanas reģistrēšanas kārtību iestādē nosaka iestādes 
vadītājs. Iepriekš to noteica Ministru kabineta noteikumos; 

- Iesniegumu likumu nepiemēro e-pasta vēstulēm bez elektroniskā paraksta. Atbildes 
uz šādām vēstulēm sniegšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs; 

- Iesniegumu likums neparedz atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja tomēr 
nepieciešama papildu izpēte, iestāde viena mēneša laikā sniedz atbildi vismaz par izskatīšanas 
virzību; 

- iestāde var pārsūtīt iesniegumu kompetentai iestādei 7 darbadienu laikā un papildus 
informē par to iesniedzēju. Attiecīgi kompetentā iestāde atbildi sniedz viena mēneša laikā no 
pārsūtīšanas dienas. Padotības iestādēm nepārsūta (var uzdot atbildi sniegt ar rezolūciju). 
Tālāka pārsūtīšana nav paredzēta, taču, ja tomēr tas ir nepieciešams, nedrīkst mainīt atbildes 
sniegšanas termiņu; 

- ja likums pieļauj atbildi nesniegt, iestāde iesniedzēju informē, ka iesniegums 
saņemts, bet atbilde netiks sniegta, atsaucoties uz attiecīgo likuma normu; 

- atteikums sniegt atbildi ir noformējams atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
prasībām; 

- apmeklētāju pieņemšana – iestāde nosaka konkrēto amatpersonu, pie kuras 
privātpersonai vērsties. Ja apmeklējuma laikā konstatē, ka attiecīgā amatpersona nav 
kompetenta atbildēt uz privātpersonas mutvārdu iesniegumu, iesniegumu noformē 
rakstveidā privātpersonas klātbūtnē. 
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PROTOKOLS Nr. 4 

09/11/2007 
 

1.§ 
Par starptautisko līgumu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā 

 

(A.Ceple, I.Mangule, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai un piedaloties starptautisko līgumu projektu izstrādē ievērot 
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Andas Ceples sniegto informāciju par 
jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko līgumu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā (pielikumā 
metodiskais materiāls). 

2. Piedaloties starptautisko līgumu projektu izstrādē un saskaņošanā ievērot Ārlietu 
ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas Mangules norādīto, ka: 

2.1. starptautisko līgumu projektu saskaņošanas procesā ir jācenšas sabalansēt 
līgumslēdzēju pušu valstu intereses; 

2.2. Ārlietu ministrija ir atvērta sūtīt savas ministrijas speciālistus piedalīties 
starptautisko līgumu slēgšanas sarunās. Vēlams iesaistīt Ārlietu ministriju pirms starptautiskā 
līguma projekta parafēšanas; 

2.3. atrunas ietver tikai daudzpusējos līgumos. Atrunas neietver arī skaidrojošajās 
deklarācijās; 

2.4. starptautisko līgumu projektos censties ierakstīt arī līguma laušanas nosacījumus. 
3. Attiecībā uz starpresoru līgumiem, ja ir šaubas par to, vai ministrija ir kompetenta 

līgumu noslēgt bez tā pieņemšanas un apstiprināšanas Ministru kabinetā, atbildīgajai 
ministrijai nosūtīt viedokļa sniegšanai līguma projektu Ārlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai 
un Finanšu ministrijai. Ņemt vērā, ka, ja starpresoru līguma projektā ietver spēkā stāšanās 
nosacījumu notu apmaiņas ceļā pa diplomātiskajiem kanāliem, tā ir arī Ārlietu ministrijas 
kompetence. 

 
Skat. prezentāciju - Par starptautisko līgumu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā/ 14 
 

 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

19/01/2007 
 

1.§ 
Par steidzamo dokumentu aprites problemātiku Ministru kabinetā 

 

(I.Mangule, E.Strazdiņa, L.Priedīte-Kancēviča, Dž.Innusa, V.Zeppa - Priedīte, I.Jaunzeme, 
I.Gaidele, Z.Uzuliņa, K.Jaunzeme, A.Jurševica, D.Vaivare, I.Gailīte, E.Ektermane) 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās sniegto 

informāciju par steidzamo dokumentu aprites problemātiku Ministru kabinetā, it īpaši, ja 
steidzamība nav objektīvi pamatota, kā arī par steidzamiem būtu nekorekti uzskatīt tādus 
tiesību aktu projektus, kuru izstrādes termiņš ir nokavēts – tādējādi nav iespējams izvērtēt 
dokumentus ne juridiski, ne redakcionāli. 
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2. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumu paredzēt Ministru kabineta Kārtības 
rullī attiecībā uz steidzamu dokumentu iesniegšanu Ministru kabinetā, ka atbildīgais ministrs, 
sniedz atbildes uz sekojošie jautājumiem:  

 

1. Steidzamības pamatojums (1–3 teikumos paskaidrojums 
par jautājuma steidzamības būtību) 

2. Iemesli, kāpēc jautājums 
nav iesniegts laikus 

(1–3 teikumos paskaidrojums 
par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis 
iespējams jautājumu sagatavot 
laikus) 

3. Sekas, ja jautājums netiks 
steidzami izskatīts 

(1–3 teikumos paskaidrojums 
par sekām, ja jautājums netiks 
steidzami risināts) 

4. Galējais termiņš, līdz kuram 
jautājumam jābūt (bija jābūt) 
pieņemtam (izskatītam) 

(termiņa norāde) 

5. Struktūrvienība un 
amatpersonas, kuras bija atbildīgas 
par attiecīgā jautājuma 
sagatavošanu laikus 

(norāde par struktūrvienību 
un konkrētām amatpersonām) 

 
3. Atbalstīt ieteikumu ministriju Juridisko dienestu vadītājiem organizēt tikšanās ar 

ministru biroju vadītājiem un citām amatpersonām, kas iesaistītas dokumentu savlaicīgas 
sagatavošanas un virzības nodrošināšanā un informēt tās par apstākļiem, kas kavē produktīvu 
un savlaicīgu darba veikšanu, kā arī informēt minētās amatpersonas par Valsts sekretāru 
2007.gada 11.janvāra sanāksmē lemto (protokols Nr.2  40.§). 

4. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu papildināt 
Ministru kabineta kārtības rulli ar uzdevumu tiesību aktu projektu par amatpersonas 
iecelšanu amatā saskaņot ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Apsvērt iespēju 
šādus tiesību aktu projektus turpmāk nesaskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. 

… 
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2006 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

15/09/2006 
 

1.§ 
Par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā 

 

( R.Konstante, I.Remese, G.Kauliņš, E.Kušners, G.Kusiņš, I.Andersone, E.Strautiņš, 
I.Burmistrovs, E.Ektermane) 

 
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Eiropas Savienības un starptautisko lietu 

departamenta direktores R.Konstantes sniegto informāciju un prezentāciju par koncepcijas 
projektu „Par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā” un tajā 
piedāvātajiem risinājuma variantiem. 

2. Ieteikt Finanšu ministrijai papildināt koncepcijas projektu ar D variantu, kur 
paredzēts: 

 2.1. tehniskos grozījumus normatīvajos aktos izdarīt pakāpeniski, pārejas noteikumos 
atrunājot, ka tie stājas spēkā ar īpašu likumu vai Ministru kabineta noteikumiem; 

2.2. grozījumus normatīvajos aktos, kur norādītas konkrētas summas latos izdarīt pēc 
eiro kursa paziņošanas datuma, nosakot grozījumu spēkā stāšanās datumu ar īpašu likumu vai 
Ministru kabineta noteikumiem. 

2.3. gadījumos, kad lielā grozījumu un pārrēķinu apjoma dēļ nav iespējams izdarīt 
grozījumus atsevišķos normatīvajos aktos līdz eiro ieviešanas datumam, paredzēt Padomes 
1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu 6.pantā minēto tiesisko 
instrumentu nepārtrauktības principu (koncepcijas risinājumu A variants), kas ļautu pabeigt 
grozījumu izdarīšanu arī pēc eiro ieviešanas datuma. 

3. Finanšu ministrijai pēc minēto papildinājumu veikšanas iesniegt koncepcijas 
projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē. 

 
Skat. prezentāciju - Koncepcija par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro 
ieviešanu Latvijā/ 13 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

11/08/2006 
 

1.§ 
Nostājas projekta sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība 

 
( S.Vīgante, E.Upīte, I.Kroja, I.Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautisko tiesību 

departamenta direktores vietnieces S.Vīgantes sniegto informāciju par nostājas projekta 
sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību.  
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2. Atkārtoti norādīt, ka iesniedzot nostājas projektu apstiprināšanai Ministru 
kabinetā, atbildīgā ministrija sagatavo trīs nostājas projekta eksemplārus un nosūtāmās 
nostājas elektronisko versiju (izmantojot datu nesējus). Pirmo nostājas projekta eksemplāru 
vizē dokumentu aprites kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas. 
Divus nostājas eksemplārus (bez amatpersonu vīzām), kas noformēti nosūtīšanai Komisijai, 
paraksta ministrs. 

 
Skat. prezentāciju - Nostājas projekta sagatavošanas, saskaņošanas un 
apstiprināšanas kārtība/ 12 

 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

21/04/2006 
 

Par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, saskaņošanu un publicēšanu 
 

(G.Kauliņš, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas 
departamenta direktora p.i. Gundara Kauliņa sniegto informāciju un skaidrojumus par iekšējo 
normatīvo aktu projektu izstrādi, saskaņošanu un publicēšanu. 

… 
3. Iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē, saskaņošanā un izdošanā ievērot šādus 

Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta norādījumus un 
ieteikumus: 

3.1. visi iekšējo normatīvo aktu projekti jāsaskaņo ar augstāku amatpersonu, bet tikai 
instrukciju un ieteikumu projekti papildus jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju. Iekšējie normatīvie 
akti stājas spēkā, ja ir ievērotas to saskaņošanas prasības; 

3.2. ar augstāku iestādi jāsaskaņo tādu iekšējo normatīvo aktu projekti, kurus izdos 
padotības iestādes vadītājs, nevis padotības iestādes struktūrvienību vadītāju izdodamie 
iekšējie normatīvie akti; 

3.3. pēc Tieslietu ministrijas saskaņojuma saņemšanas, atbildīgā institūcija instrukcijas 
un ieteikumus nosūta publicēšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"; 

3.4. saskaņošanas tiesības deleģēt nevar; 
3.5. ja netiek ievērotas iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas un publicēšanas 

prasības, šādi iekšējie normatīvie aktu uzskatāmi par spēkā neesošiem no izdošanas brīža; 
3.6. vienas ministrijas izdots iekšējs normatīvs akts nav saistošs citai ministrijai; 
3.7. iekšējie normatīvie akti noformējami uz veidlapas; 
3.8. iekšējo normatīvo aktu projektu kopējais saskaņošanas laiks ir viens mēnesis. Ja 

augstāka iestāde noteiktajā termiņā nav sniegusi saskaņojumu, projekts uzskatāms par 
saskaņotu pēc saskaņošanas termiņa beigām; 

3.9. ja pēc iekšējā normatīvā akta izdošanas tiek konstatētas pretrunas ar citiem 
normatīvajiem aktiem, iekšējais normatīvais akts jāizdod no jauna, iepriekšējo atzīstot par 
spēku zaudējušu. Tiesību norma, kas ir pretrunā ar augstāku tiesību normu, nav piemērojama. 



 

  

Valsts kanceleja 182 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 
Skat. prezentāciju - Iekšējie normatīvie akti/ 11 
 

 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

24/02/2006 
 

1.§ 
Par nepieciešamību izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta noteikumus, kuri izdoti, 

pamatojoties uz likuma pilnvarojumu ministram, nevis Ministru kabinetam 
 

(I.Nikuļceva, G.Kauliņš, I.Gailīte, S.Līce, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošana 
jautājumos I.Nikuļcevas sniegto informāciju par situāciju saistībā ar tādiem Ministru kabineta 
noteikumiem, kuri ir izdoti pamatojoties uz ministram, nevis Ministru kabinetam, likumā dotu 
pilnvarojumu, un pausto viedokli par nepieciešamību izteikt šādus Ministru kabineta 
noteikumus jaunā redakcijā pēc tam, kad attiecīgais likuma pilnvarojums ir grozīts, nosakot 
pilnvarojumu Ministru kabinetam. 

2. Atbalstīt viedokli, ka, ja likuma pilnvarojumā izdarīts grozījums, aizstājot vārdu 
"ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets", uz šī pilnvarojuma pamata jau izdotos Ministru 
kabineta noteikumus nav jāizdod jaunā redakcijā. Ja likuma pilnvarojuma visa norma tiek 
izteikta jaunā redakcijā, neatkarīgi no izdarīto grozījumu apjoma, arī izdotie Ministru kabineta 
noteikumi zaudē spēku un ir izdodami jaunā redakcijā. 

… 
2.§ 

Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu 
 

(A.Sideļska, V.Grunte, A.Štāls, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta 
direktora vietnieces kadastra jautājumos A.Sideļskas prezentāciju par likuma galvenajiem 
mērķiem, lietoto terminoloģiju, kā arī atšķirībām starp līdz šim pastāvējušo regulējumu un 
jauno. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums/ 10 
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2005 
 

PROTOKOLS Nr. 10 

14/10/2005 
 

1.§ 
Par problēmām saistībā ar normām Padomes 1985.gada 20.decembra Regulā (EEK) 

Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem 
un Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja 

darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, 
anulēšanu un apturēšanu uz laiku" digitālā tahogrāfa karšu kontekstā” 

 

(A.Ļubļina, E.Šķibele, K.Poga, I.Gromule, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieces, Juridiskā 
departamenta direktores A.Ļubļinas un Autotransporta direkcijas pārstāves I.Gromules 
sniegto informāciju par digitālās kontrolierīces karšu veidiem un to ieviešanas īpatnībām. 

2. Atzīmēt, ka Eiropas Savienības regulas normas nav pieļaujams dublēt dalībvalstu 
nacionālajos tiesību aktos. 

3. Ieteikt Satiksmes ministrijai noteikumu projektā nepārrakstīt regulas normas. 
Attiecībā uz parējām trim kartēm, kuras nav detalizēti noregulētas Regulā Nr.(EEK) 
Nr.3821/85, redakcionāli papildināt ar informatīvu norādi, ka šiem trim karšu veidiem ir 
noteikta tāda pati kārtība, kāda Regulā Nr.(EEK) Nr.3821/85 ir noteikta vadītāja kartei. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 9 

09/09/2005 
 

1.§ 
Par Eiropas Savienības direktīvās pieminēto dokumentu tulkošanu 

 

(A.Stašāne, E.Upīte, A.Ļubļina, K.Jarinovska, I.Gailīte) 
 

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas Juridiskā departamenta direktores Ainas 
Stašānes sniegto informāciju par problēmām, kas saistītas ar starptautisko standartu 
tulkošanu un pieejamību. 

2. Līdz jautājuma atrisināšanai neizdarīt atsauces uz standartiem, kuri nav pieejami 
latviešu valodā, vai kurus nedrīkst tulkot (ASV un Kanādas standarti). 

3. Vienoties, ka gadījumos, kad Eiropas Savienības direktīvās ir izdarītas atsauces uz 
tehniskajiem standartiem, kas latviešu valodā nav tulkoti, ir pieļaujams standartus iekļaut 
Ministru kabineta noteikumos, ievērojot, ka Ministru kabinetā izskatāmajam tiesību akta 
projektam pievienojams Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā paredzēts 
uzdevums noteiktā laikā nodrošināt standarta tulkojumu valsts valodā, kā arī paredzot 
attiecīgo tiesību akta projekta punktu (pantu) spēkā stāšanās laiku, kas saskaņots ar 
protokollēmumā noteiktā tulkojuma izpildi. Par veikto standarta tulkojumu informēt Valsts 
kanceleju. 
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… 
2.§ 

Par Priekšlikumu un sūdzību likumprojektu 
 

(K.Jarinovska, I.Šampiņa, S.Mazura, I.Krastiņa, I.Gailīte) 
 
1. Uzklausīt Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta 

direktores Kristīne Jarinovskas prezentāciju par likumprojektu „Priekšlikumu un sūdzību 
likums”. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Valsts sarakste ar privātpersonām tiesiskā reglamentācija/ 9 
 

 
PROTOKOLS Nr. 8 

26/08/2005 
 

1.§ 
Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī 

 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece 

Solveigas Līces sniegto informāciju par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī, kas stājas 
spēkā ar 2005.gada 1.septembri. 

2. Pieņemt zināšanai, ka tiesību aktu projektam pievienojamās Normatīvo aktu 
sistēmas dokumentu izdrukas pieļaujams iesniegt tikai elektroniski, norādot par to projekta 
pavadvēstulē. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī/ 8 
 

2.§ 
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādi, 

saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību 
 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta Pastāvīgo 
pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītājas Gunas Japiņas un ES koordinācijas 
departamenta Koordinācijas tiesisko jautājumu nodaļas 2.sekretāra Renāra Danelsona 
sniegto informāciju par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos 
izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību. 

 
Skat. prezentāciju - Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības 
jautājumos izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību/ 7 
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PROTOKOLS Nr. 6 

10/06/2005 
 

Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas problēmām 
 

(I.Nikuļceva, I.Briģe, E.Šķibele, A.Vītols, A.Stašāne, J.Aizils, G.Kusiņš, E.Balode-Buraka, 
A.Ļubļina, D.Grīnberga, S.Līce) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošanas 

jautājumos I.Nikuļcevas sniegto informāciju par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas ar 
atsauci nacionālajā normatīvajā aktā pieļaujamību un nepieciešamību un piedāvātajiem 
risinājuma variantiem. 

2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku vairākuma viedokli, aicināt Tieslietu ministriju 
papildināt tās izstrādātā informatīvā ziņojuma projektu ar vēl vienu risinājuma variantu, kas 
pieļauj atsauces uz Eiropas Savienības direktīvu tehniska rakstura normām (direktīvas punktu 
(pantu), pielikumu), vienlaicīgi paredzot stingrus kritērijus gadījumiem, kad šāda atsauce 
pieļaujama: 

1) ja direktīva neparedz dalībvalstij izvēles iespējas; 
2) atsaucei jābūt pareizai, aktuālai un precīzai, precīzi jānorāda publikācijas avots 

(nosaukums, sērija, numurs, datums, lappuses); 
3) direktīvai jābūt publicētai pilnībā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī latviešu 

valodā; 
4) ja direktīvas teksts satur skaidrus juridiski noteiktus formulējumus un 

beznosacījuma normas (piemēram, rasējumi, priekšmetu vai vielu saraksts); 
5) direktīvas terminoloģijai jāatbilst Latvijas normatīvajos aktos lietotajai 

terminoloģijai; 
6) atsauce var būt "dinamiska" – atsauce uz direktīvu, kura bieži tiek grozīta. 
3. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku atšķirīgos viedokļus par atsauces uz direktīvu 

pieļaujamību, Tieslietu ministrijai un citām nozaru ministrijām noskaidrot Eiropas Savienības 
dalībvalstu praksi attiecībā uz iespēju un pieļaujamību pārņemt direktīvu tehniska rakstura 
normas ar atsauces metodi. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

27/05/2005 
 

Par grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta sēžu protokollēmumos 
 

(I.Nikuļceva, L.Peinberga, I.Gailīte, M.Ābele, Dz.Galvenieks, Z.Uzuliņa,  
A.Vanaga, S.Līce) 

 
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošanas 

jautājumos I.Nikuļcevas, Valsts kancelejas Dokumentu nodrošinājuma departamenta 
vadītājas L.Peinbergas un Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces S.Līces sniegto 
informāciju par nepieciešamību mainīt pastāvošo praksi attiecībā uz Ministru kabineta sēžu 
protokollēmumu grozīšanu. 
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2. Atbalstīt viedokli, ka Ministru kabineta sēdes protokols ir dokuments, kas fiksē 
Ministru kabineta sēdē notiekošo. Protokollēmuma veidā fiksē Ministru kabineta pieņemtos 
lēmumus. Ministru kabineta sēdes protokollēmums nav normatīvs akts un tāpēc nebūtu 
grozāms tāpat kā normatīvs akts. 

Ja nepieciešams mainīt ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu uzdotu uzdevumu 
(piemēram, uzdevuma izpildes termiņu, atbildīgo institūciju vai amatpersonu, uzdevumu), 
Ministru kabinetā iesniedzams jauns Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts par 
attiecīgā uzdevuma izpildi (skatīt paraugus protokola pielikumā). 

3. Atbalstīt priekšlikumu, ka izmaiņas Ministru kabineta sēžu protokollēmumu 
grozīšanas praksē ieviešamas vienlaicīgi ar brīdi, kad stāsies spēkā Valsts kancelejas 
izstrādātais tiesību akta projekts par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta 
noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis". Minētajos grozījumos tiks paredzēts, 
ka šī protokollēmuma 2.punktā minētais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts 
iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta sēdē bez izsludināšanas un izskatīšanas Valsts 
sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē, kā arī saskaņojams tikai ar tām 
ministrijām un citām institūcijām, kuras attiecīgais jautājums tieši skar (Tieslietu ministrijas un 
Finanšu ministrijas atzinums nepieciešams, ja jautājums būs šo ministriju kompetencē). 
 

 
Spēkā esošā redakcija: 

 
29.§ 

 
Informatīvais ziņojums  

"Par elektroniskā paraksta ieviešanas 
gaitu 

TA-1289 
_______________________________ 

(A.Šlesers, A.Kalvītis) 
 

3. Īpašu uzdevumu ministra 
elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariātam uzsākt konsultācijas ar SIA 
"Lattelekom" un VAS "Latvijas Pasts" par 
droša elektroniskā paraksta ieviešanas 
iespējamiem risinājumiem Latvijā. Panākto 
vienošanos un piedāvātos risinājumus 
saskaņot ar Iekšlietu ministriju, Finanšu 
ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt 
izskatīšanai Ministru kabinetā. 

 

Piedāvātā izmaiņu redakcija: 
 

------.§ 
 

Par Ministru kabineta 2005.gada 
19.aprīļa sēdes  

protokollēmuma (prot. Nr.21  29.§) 
"Informatīvais ziņojums  

"Par elektroniskā paraksta ieviešanas 
gaitu"" izpildi 

TA-1289 
_____________________________ 

(A.Šlesers, A.Kalvītis) 
 
Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 

iesniegto informāciju par Ministru 
kabineta sēdes protokollēmumu (2005.g. 
prot. Nr.21  29.§), noteikt, ka Īpašu 
uzdevumu ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariāts panākto 
vienošanos un piedāvātos risinājumus 
saskaņo arī ar Satiksmes ministriju. 
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Spēkā esošā redakcija: 

 
3.§ 

 
Informācija par ministriju uzdevumiem 

Visaptverošā monitoringa ziņojumā 
identificēto trūkumu novēršanai 

TA-1200 
_____________________________ 

(Ē.Jēkabsons, A.Kalvītis) 
 

3.11. ministriju uzdevumu saraksta 
sadaļā "Iekšlietas un tieslietas" minētais 
pasākums – plāns nelegālo imigrantu 
aizturēšanas centra "Olaine" 
rekonstrukcijai tiks iesniegts Ministru 
kabinetā līdz 2004.gada 1.aprīlim; tiek 
pildīti pasākumi saistībā ar datu apmaiņu 
par patvēruma meklētājiem un 
nelegālajiem imigrantiem; Korupcijas 
novēršanas stratēģijas projekts ir jau 
iesniegts Valsts kancelejā; darbības plāns 
narkotiku apkarošanai un novēršanai tiks 
iesniegts Ministru kabinetā līdz 2004.gada 
1.aprīlim; 

 
 
 

Piedāvātā izmaiņu redakcija: 
------.§ 

 
Par Ministru kabineta 2004.gada 

10.februāra sēdes  
protokollēmuma (prot. Nr.6  3.§) 

"Informācija par ministriju  
uzdevumiem Visaptverošā monitoringa 

ziņojumā identificēto  
trūkumu novēršanai" izpildi 
TA-1200 

______________________________ 
(Ē.Jēkabsons, A.Kalvītis) 

 
Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 

iesniegto informāciju par Ministru 
kabineta sēdes protokollēmumu (2004.g. 
prot. Nr.6  3.§), pagarināt 3.11.punktā 
minētā plāna nelegālo imigrantu 
aizturēšanas centra "Olaine" 
rekonstrukcijai iesniegšanas termiņu 
Ministru kabinetā līdz 2006.gada 1.jūnijam 
un paredzēt, ka darbības plāna narkotiku 
apkarošanai un novēršanai vietā tiks 
izstrādāta Narkotiku kontroles un 
narkomānijas ierobežošanas valsts 
programma 2006.–2008.gadam un tās 
iesniegšanas termiņš ir 2006.gada 1.jūnijs.
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Spēkā esošā redakcija: 

 
32.§ 

 
Par sociāli ekonomiskās programmas e-

Latvija  
pamatnostādņu aktualizāciju 
TA-1294 

_________________________________ 
(A.Šlesers, A.Kalvītis) 

 
1. Lai veicinātu informācijas 

sabiedrības veidošanu un nodrošinātu 
informātikas nozares efektīvu 
koordināciju, Latvijai integrējoties Eiropas 
Savienībā, Satiksmes ministrijai aktualizēt 
sociāli ekonomiskās programmas e-Latvija 
pamatnostādnes, ietverot tajā Eiropas 
Savienības programmas e-Europe rīcības 
plāna, Eiropas Savienības kandidātvalstu 
rīcības plāna e-Europe+, nacionālās 
programmas "Informātika" un citu ar 
informātikas nozari un informācijas 
sabiedrības veidošanu saistīto politikas 
plānošanas dokumentu vadlīnijas. Minētās 
pamatnostādnes līdz 2003.gada 
1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā 
izskatīšanai Ministru kabinetā. 

2. Satiksmes ministrijai šī 
protokollēmuma 1.punktā minētā 
uzdevuma izpildei izveidot darba grupu, 
pieaicinot informātikas nozares 
speciālistus no valsts un pašvaldību 
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām 
un privātā sektora. 

 
 

Piedāvātā izmaiņu redakcija: 
 

----.§ 
 

Par Ministru kabineta 2003.gada 
22.aprīļa sēdes  

protokollēmuma (prot. Nr.22  32.§)  
"Par sociāli ekonomiskās programmas e-

Latvija  
pamatnostādņu aktualizāciju" izpildi 

TA-1294 
_______________________________ 

(A.Šlesers, A.Kalvītis) 
 
Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 

iesniegto informāciju par Ministru 
kabineta sēdes par protokollēmumu 
(2003.g. prot. Nr.22  32.§), noteikt, ka par 
1.punktā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīgs 
Īpašu uzdevuma ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariāts un 1.punktā 
minētā uzdevuma izpildes termiņu 
pagarināt līdz 2005.gada 30.jūnijam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

  

Valsts kanceleja 189 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 
Spēkā esošā redakcija: 

 
39.§ 

 
Par projektu “Festivāls “Pārsteidzošā 

Latvija”  
Francijā 2005.gadā”  

TA-1608 
_______________________________ 

(H.Demakova, A.Kalvītis) 
 

4. Kultūras ministrijai sagatavot un 
iesniegt Valsts kancelejā Ministru 
prezidenta rīkojuma projektu par Projekta 
uzraudzības padomes izveidošanu, kuras 
sastāvā iekļaut ārlietu ministru, 
ekonomikas ministru, kultūras ministru, 
izglītības un zinātnes ministru un 
zemkopības ministru. 
 

Piedāvātā izmaiņu redakcija: 
 

-----.§ 
 

Par Ministru kabineta 2004.gada 
7.septembra sēdes protokollēmuma 
(protokols Nr.52 39.§) “Par projekta 

“Festivāls “Pārsteidzošā Latvija” Francijā 
2005.gadā” uzraudzības padomi”” izpildi 

TA-1608 
______________________________ 

(I.Druviete, A.Kalvītis) 
 
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes 
ministrijas iesniegto informāciju par 
Ministru kabineta sēdes protokollēmumu 
(2004.g. prot. Nr.52  39.§), noteikt, ka no 
4.punktā minētās padomes sastāva svītrot 
izglītības un zinātnes ministru. 
 

 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

13/05/2005 
 

1.§ 
Par likumā "Par aviāciju" paredzētajiem deleģējumiem Civilās aviācijas administrācijai 

izdot normatīvos aktus 
 

(A.Ļubļina, M.Gorodcovs, I.Nikuļceva, I.Freimane, S.Līce, M.Augstmane, E.Šķibele, 
E.Ektermane) 

 
1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktores 

A.Ļubļinas un Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora M.Gorodcova sniegto 
informāciju par likumā "Par aviāciju" paredzētajiem deleģējumiem Civilās aviācijas 
administrācijai izdot normatīvos aktus. 

2. Ņemt vērā, ka daudzpusējo starptautisko līgumu normas nav jāpārraksta 
nacionālajos normatīvajos aktos. 

Ārlietu ministrijai sniegt informāciju par to, vai daudzpusēja starptautiska līguma 
pielikuma normas ir tieši piemērojamas tāpat kā paša starptautiskā līguma pamatteksta 
normas. 

3. Tieslietu ministrijai noskaidrot Eiropas Komisijas viedokli par to, vai Eiropas 
Savienības direktīva uzskatāma par pārņemtu ar pievienošanos starptautiskam līgumam (vai 
citādā veidā starptautiskam līgumam kļūstot saistošam Latvijai), ja starptautiskais līgums 
paredz tādas pašas normas, kādas ir Eiropas Savienības direktīvā, kuru Latvijai jāpārņem. Ar 
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nosacījumu, ka nacionālajā normatīvajā aktā, ar kuru attiecīgo starptautisko līgumu ienes 
Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā, ietver atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu, kuru 
pārņem šādā veidā. 
… 

4.§ 
Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko regulējumu 

 

(E.Upīte, A.Stašāne, I.Gailīte, I.Kokorevičs, I.Kalniņa, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas Juridiskā departamenta direktores A.Stašānes 
sniegto informāciju par nepieciešamību mainīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko 
regulējumu. 

2. Neatbalstīt Vides ministrijas priekšlikumu pārrakstīt individuālajos aizsargājamo 
teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos normas, kuras ir ietvertas vispārējos 
aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos ietvertās normas. 

Ņemt vērā, ka, ja nepieciešams paredzēt, ka atsevišķas normas, kuras paredzētas 
vispārējos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos, nav attiecināmas 
uz konkrēto aizsargājamo teritoriju, individuālajos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumos to attiecīgi atrunā. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

25/02/2005 
 

1.§ 
Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 

 

(I.Gūtmane, L.Latišs, O.Geitus-Eitvina, A.Stašāne, K.Poga, A.Ļubļina, A.Štāls, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta 
juriskonsultes I.Gūtmanes sniegto informāciju par administratīvā akta apstrīdēšanas kārtību 
iestādē. 

2. Ņemt vērā, ka administratīvās apstrīdēšanas mērķis ir nodrošināt iespēju 
privātpersonai apstrīdēt administratīvo aktu bez vēršanās tiesā, kā arī dot iespēju iestādei 
pašai labot pieļautās kļūdas. 

3. Ņemt vērā, ka Administratīvā procesa likums nosaka vienu apstrīdēšanas līmeni 
iestādes posmā. 

4. Ievērot, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā 
(nodod kā ierakstītu sūtījumu) un, ja nepieciešams, apstrīdams augstākai iestādei arī septiņu 
dienu laikā. 

Apstrīdējums jāizskata viena mēneša laikā. Objektīvu apstākļu dēļ lūgumu pagarināt 
izskatīšanas termiņu var iesniegt abas puses – tādā gadījumā iestāde pati lemj, kādas tiesiskas 
sekas tas radīs. Izskatīšanas gaitā pieņemtais starplēmums, piemēram, pieprasījums iesniegt 
papildus dokumentus, nav administratīvs akts. 

5. Ņemt vērā, ka administratīvajā aktā piemēro speciālo likumu normas. Ja iestāde 
šaubās par piemērojamo tiesību normu, tā informē augtāku iestādi un Tieslietu ministriju. 
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6. Ievērot, ka iestādei obligāti jāpieņem privātpersonas iesniegums rakstiskā vai 
mutiskā formā, kā arī lietas izskatīšanas gaitā jānodrošina tās uzklausīšana un abu pušu 
viedokļiem jābūt atspoguļotiem protokolā, ko paraksta abas puses. Pēc lēmuma pieņemšanas 
jānodrošina iespēja arī trešajai personai iepazīties ar lietas materiāliem. 

7. Administratīvā akta tekstā nav ieteicams lietot specifiskus terminus un svešvārdus, 
lēmumam jābūt formulētam nepārprotami. 

8. Katra iestāde var izdot instrukciju par kārtību, kādā izstrādā un izskata 
administratīvo aktu. Tas būs iekšējs normatīvs akts, kas nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju. 
Ieteicams iestādē veikt ierosināto un izskatīto lietu uzskaiti un statistiku. 

Ja administratīvajā aktā nav ievērota procesuālā kārtība, tas var būt par pamatu 
administratīvā akta atzīšanai par prettiesisku, kā arī tas var tikt pārsūdzēts tiesā. 

9. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija sniedz viedokli par administratīvo aktu, 
nevis skaidrojumu par tā būtību vai piemērošanu. 

 
Skat. prezentāciju - Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē/ 6 
 

 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

18/02/2005 
 

1.§ 
Par tehnisko noteikumu projektu un standartu paziņošanu  

Eiropas Komisijai 
 

(L.Zemīte, K.Jarinovska, E.Garkuša, L.Kļaviņa, E.Upīte, D.Vaivare, S.Vīgante, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības iekšējā tirgus 
koordinācijas nodaļas vadītājas L.Zemītes sniegto informāciju par tehnisko noteikumu 
projektu saskaņošanas kārtību ar Eiropas Komisiju. 

2. Ievērot, ka ar Eiropas Komisiju saskaņojami visi tie normatīvo aktu projekti, kuri 
satur Eiropas Savienības dalībvalsts līmenī papildus noteiktas prasības produktam vai 
informācijas sabiedrības pakalpojumam (turpmāk – tehniskie noteikumi). Ar papildus 
prasībām jāsaprot tādas prasības, kuras netiek ieviestas kā Eiropas Savienības tiesību aktos 
noteiktās prasības, piemēram, pārņemot direktīvu, bet kuras dalībvalsts pati nosaka tās 
teritorijā. 

Ja Latvijas normatīvajā aktā tiek pārņemta direktīva un papildus direktīvā noteiktajam 
tiek paredzēti tehniskie noteikumi, šāds normatīvā akta projekts arī saskaņojams ar Eiropas 
Komisiju. 

3. Iesniedzot tehnisko noteikumu projektus saskaņošanai Eiropas Komisijai, tiem 
jāpievieno visu saistīto dokumentu pilns teksts. 

4. Ievērot, ka, ja tehniskie noteikumi stājušies spēkā steidzamības kārtībā, bet par tiem 
vēlāk saņemts negatīvs Eiropas Komisijas atzinums, šādus tehniskos noteikumus piemērot 
nedrīkst, jo tas var būt tālāk par pamatu pārkāpumu procedūras ierosināšanai. 

5. Ievērot, ka Eiropas Komisija atzinumu sniedz trīs mēnešu laikā un ka uz atzinumu 
obligāti jāsniedz atbilde, kā arī jāizpilda visi Eiropas Komisijas norādījumi. Savukārt Eiropas 
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Komisijas komentāriem ir ieteikuma raksturs. Ja dalībvalsts nepiekrīt Eiropas Komisijas 
atzinumā norādītajam, tā var sniegt savus skaidrojumus un argumentēts pamatojums šajā 
gadījumā ir obligāts. 

6. Ja direktīvās konstatētas tulkojuma neprecizitātes, par tām jāinformē Ekonomikas 
ministrija. 

7. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija veic arī tehnisko noteikumu, kas 
ietverti likumprojektos, uzraudzību. 

 
Skat. prezentāciju - Tehnisko noteikumu projektu paziņošana/ 5 
 

 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

11/02/2005 
 

1.§ 
Uzziņas projekta izstrāde un saskaņošana, kā arī uzziņas apstrīdēšana 

 

(K.Jarinovska, I.Butvekiča, L.Daugaviete, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas 
departamenta direktores K.Jarinovskas sniegto informāciju par Administratīvā procesa likumā 
paredzētās uzziņas sagatavošanu un saskaņošanu, arī attiecīgo normatīvo regulējumu un 
praksi saistībā ar uzziņas sniegšanu privātpersonai. 

2. Saņemot privātpersonas uzziņas pieprasījumu un sagatavojot uzziņas projektu, 
ievērot: 

2.1. ka jāizvērtē, vai attiecīgais pieprasījums tiešām ir uzziņa par privātpersonas 
tiesībām konkrētā tiesiskajā situācijā. Uzziņa ir nošķirama no vispārīgas informācijas 
pieprasījuma, iesnieguma, lai saņemtu atbildi pēc būtības, pateicības un līdzīga rakstura 
vēstulēm, administratīvā akta; 

2.2. ka jāizvērtē, vai uzziņas sniegšana ir attiecīgās iestādes vai amatpersonas 
kompetencē; 

2.3. uzziņa obligāti sniedzama rakstveidā; 
2.4. ka, lai sniegtu pareizu uzziņu ir nepieciešama pilnīga informācija par faktiem; 
2.5. uzziņas projekta sagatavošanas un saskaņošanas un uzziņas sniegšanas termiņus. 

Uzziņas sniegšanai ir piemērojami tie paši termiņi, kas administratīvā akta izdošanai; 
2.7. uzziņas projekts visos gadījumos saskaņojams ar augstāku iestādi. 
3. Ņemt vērā, ka iestādes sniegtā uzziņa ir saistoša iestādei, ja tā pēc tam attiecībā uz 

privātpersonu izdod administratīvo aktu jautājumā, par kuru tai sniegta uzziņa. Augstākas 
iestādes sniegta uzziņa ir saistoša arī padotībā esošajai iestādei un otrādi. 

4. Ņemt vērā, ka uzziņu var apstrīdēt augstākā iestādē. Sniedzot uzziņu norāda, kur to 
var apstrīdēt. 

 
Skat. prezentāciju - Uzziņas sagatavošana un saskaņošana: normatīvais 
regulējums un prakse/ 4 
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2.§ 
Problēmas, kas saistītas ar standartizāciju normatīvajos aktos 

 

(E.Upīte, K.Jarinovska, A.Vītols, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes E.Upītes 
sniegto informāciju par standartizācijas problēmām tiesību sistēmā. 

2. Izstrādājot normatīvo aktu projektus, ievērot, ka par obligāti piemērojamo 
standartu norādāma pilnīga informācija, kas ietver arī attiecīgā standarta izdošanas gadu, 
nosaukumu, daļas nosaukumu (ja tāda ir). Piemēram: 

2.1. Latvijas nacionālais standarts: 
 

LVS 190-2:1999 "Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili"; 
 

2.2. nacionālā standarta statusā adaptēts standarts: 
 

LVS EN 196-2:1994 "Cementa pārbaudes metodes – 2.daļa: Cementa ķīmiskā analīze". 
 
3. Ievērot, ka, ja normatīvā akta projektā paredzētais standarts nav tulkots valsts 

valodā, Ministru kabinetā izskatāmajam tiesību akta projektam pievienojams Ministru 
kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā paredzēts uzdevums noteiktā laikā nodrošināt 
standarta tulkojumu valsts valodā, kā arī paredzot attiecīgo tiesību akta projekta punktu 
(pantu) spēkā stāšanās laiku, kas saskaņots ar protokollēmumā noteiktā tulkojuma izpildi. Par 
veikto standarta tulkojumu informēt Valsts kanceleju. 

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta paraugs: 
 
"1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
2. … ministrijai līdz 2006.gada 1.janvārim nodrošināt standarta LVS EN 1047-2:2001 

"Drošas uzglabāšanas telpas – Klasifikācija un ugunsdrošības testa metodes – 2.daļa: Datu 
uzglabāšanas telpas un konteineri" tulkojumu valsts valodā un informēt Valsts kanceleju par 
veikto standarta tulkojumu." 

 
Ja normatīvajā aktā paredzētās normas nevar darboties, ja nav pilnībā nodrošināta 

standarta pieejamība, šāds normatīvais akts nevar stāties spēkā, kamēr nav nodrošināta 
standarta pieejamība valsts valodā. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Standartizācijas problēmas tiesību sistēmā/ 3 
  



 

  

Valsts kanceleja 194 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

2004 
 

PROTOKOLS Nr. 11 

26/11/2004 
 

1.§ 
Ministru kabineta noteikumi, par kuriem Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā izdarīta 
atzīme, ka tie ir zaudējuši spēku saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts 

prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā 
stāšanās kārtību un spēkā esamību" 10.pantu 

 

(K.Jarinovska, A.Ļubļina, E.Puriņš, I.Apse, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par Normatīvo aktu 
informatīvās sistēmas datu bāzes aktualizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 
13.aprīļa noteikumiem Nr.279 "Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju". 

2. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju, ka, ja nepieciešams ministrijas, 
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vai citas institūcijas iekšēju normatīvu aktu ievietot 
Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā, šādu pieprasījumu adresēt vismaz Tieslietu ministrijas 
departamenta direktoram. 

3. Saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā 
esamību" 10.pantu Ministru kabineta noteikumi jāizdod no jauna, ja likuma norma, uz kuras 
pamata noteikumi izdoti, ir izteikta jaunā redakcijā. 

Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrijai attiecībā uz Ministru kabineta 
noteikumiem par ostu robežu noteikšanu ir atšķirīgs viedoklis. 

Vienoties, ka ostu robežas, kuras noteiktas ar spēku zaudējušajiem Ministru 
noteikumiem, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai. 

4. Ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sekretariātam un citām institūcijām rūpīgi 
izvērtēt nepieciešamību izteikt jaunā redakcijā likuma normas, kas satur pilnvarojumu 
Ministru kabinetam izdot noteikumus, kā arī sekot attiecīgā likumprojektu izskatīšanas gaitai 
Saeimā, lai pēc iespējas novērstu minēto normu izteikšanu jaunā redakcijā. 

… 
2.§ 

Ministriju un to padotības iestāžu izdoto tiesību aktu publicēšana oficiālajā laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis" 

 

(K.Jarinovska, I.Šmite, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par ministriju un to padotības 
iestāžu izdoto tiesību aktu publicēšanas kārtību oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un 
nepieciešamību izstrādāt Oficiālās publikācijas likuma projektu. 

2. Atzīmēt, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam ministrijām un to padotībā 
esošajām iestādēm iekšējie normatīvie akti ir jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju. 
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3. Ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta un citu institūciju pārstāvji ir 
aicināti pieteikties dalībai darba grupā Oficiālās publikācijas likuma projekta izstrādei 
(elektroniskā pasta adrese: Kristine.Jarinovska@tm.gov.lv). 

4. Atzīmēt, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma pārejas 
noteikumu 6.punktu līdz 2005.gada 1.janvārim Saeimā iesniedzami likumprojekti, kuros 
paredz grozījumus, izslēdzot no likumiem normas, kurās valsts pārvaldes iestādei ir 
paredzētas tiesības izdot ārējus normatīvus aktus. 

Ja pēc minētā pārejas posma beigām likumos ir saglabājušies pilnvarojumi ministram 
vai valsts pārvaldes iestādei izdot ārēju normatīvu aktu, šāds normatīvs akts izdodams kā 
Ministru kabineta noteikumi, ja tas attiecas arī uz pašvaldībām un/vai privātpersonām, vai 
Ministru kabineta instrukcija, ja tas atteicas tikai uz valsts pārvaldes iestādēm. 

 
3.§ 

Ministru kabineta noteikumu projekti, kas ir tehniskie noteikumi, un to saskaņošana ar 
Eiropas Komisiju 

 

(E.Upīte, Dž.Innusa, K.Jarinovska, A.Ļubļina, A.Vembre, E.Garkuša, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes E.Upītes 
sniegto informāciju par biežāk sastopamajiem jautājumiem un problēmām saistībā ar 
tehniskajiem noteikumiem un to saskaņošanu ar Eiropas Komisiju. 

2. Izstrādājot, saskaņojot, iesniedzot tehniskos noteikumus Ministru kabinetā un 
nosūtot tos saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, ņemt vērā: 

2.1. ja tehniskie noteikumi izdoti pirms 2004.gada 1.maija, ar Eiropas Komisiju 
saskaņojami tikai grozījumi šajos tehniskajos noteikumos, ja tādi tiek izstrādāti; 

2.2. ja tehniskie noteikumi tiek pārņemti no Eiropas Savienības direktīvas, tos nav 
jāsūta saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, bet obligāti jānorāda atsauce uz pārņemto direktīvu; 

2.3. ja Eiropas Komisijai ir bijuši iebildumi par tehniskajiem noteikumiem, kuri ir 
attiecīgi iestrādāti precizētajā projektā, šādus tehniskos noteikumus iesniedz atkārtotai 
izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē; 

2.4. nosūtot tehniskos noteikumus saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, obligāti ir 
jāpievieno pamatojums tehnisko noteikumu nepieciešamībai. 

3. Ierosināt Ekonomikas ministrijai sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā 
informatīvo ziņojumu par tehnisko noteikumu saskaņošanas procedūru. 
 

4.§ 
Dažādi jautājumi 

 

(A.Ļubļina, E.Ektermane)  
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās 
E.Ektermanes sniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma par Latvijas 
nacionālo pozīciju apstiprināšanu projekta noformēšanu (2004.gada 25.novembra Valsts 
sekretāru sanāksmes protokollēmums (prot. Nr.45  65.§)). 

… 
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PROTOKOLS Nr. 10 

01/10/2004 
 

1.§ 
Par instrukciju un ieteikumu projektu noformēšanu un 

saskaņošanu ar Tieslietu ministriju 
 

(K.Jarinovska, D.Grīnberga, I.Šnepsta, A.Ļubļina, A.Vanaga, A.Vītols, S.Līce) 
 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par instrukciju un ieteikumu 
projektu noformēšanu un saskaņošanu ar Tieslietu ministriju. 

2. Vienoties, ka, noformējot instrukciju un ieteikumu projektus un saskaņojot tos ar 
Tieslietu ministriju, jāņem vērā šādi ieteikumi: 

2.1. dokumenta veidu nosaka tā būtība, nevis nosaukums; 
2.2. lietot dokumenta nosaukumā vārdus "instrukcija" un "ieteikumi" tikai Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteiktajiem gadījumiem; 
2.3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajos 

gadījumos dokumenta nosaukumā ieteicams lietot vārdus "iekšējie noteikumi" un 6.punkta 
gadījumā – "kārtība"; 

2.4. iekšējos normatīvos aktus noformē uz veidlapas ar iestādes un attiecīgā 
dokumenta veida rekvizītiem; 

2.5. izdošanas pamatojumā jāatsaucas uz ārējiem normatīvajiem aktiem, bet, ja tie 
tieši šādu pilnvarojumu neparedz, tad uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās 
daļas 2.punktu; 

2.6. iekšējā normatīvā akta 1.punktā norādāms tā izdošanas mērķis (mērķis var būt ne 
tikai normatīvā akta, bet arī vispārējā tiesību principa īstenošana). Iekšējā normatīvā akta 
1.punktā precīzi norāda to tiesību normu vai tiesību principu, ko skaidro; 

2.7. ja iekšējais normatīvais akts satur informāciju dienesta vajadzībām, tad tā 
noslēguma daļā ietvert norādi, ka, piemēram, instrukcija ir ierobežotas pieejamības 
informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 8.pantu; 

2.8. formulas, tabulas vai ilustrācijas iestrādājamas iekšējā normatīvā akta pielikumā; 
2.9. padotībā esošai valsts pārvaldes iestādei pirms izdod iekšēju normatīvu aktu ir 

jāpārliecinās, vai par šo jautājumu nav spēkā augstākas iestādes izdots iekšējs normatīvs akts. 
Padotības iestādes iekšējs normatīvs akts nedrīkst skart citas padotībā esošas valsts pārvaldes 
iestādes. Ja iekšējais normatīvais akts attiecināms uz vienas valsts pārvaldes iestādes 
vairākām padotības iestādēm, tad šo aktu izdot augstākā iestāde; 

2.10. saskaņojuma uzraksts ar Tieslietu ministriju un augstāku iestādi ietverams 
dokumenta beigās pirms izdevēja paraksta; 

2.11. ja nepieciešams izdarīt grozījumus vecā instrukcijā vai ieteikums, kura nav bijusi 
publicēta, ieteicams izdot jaunu iekšēju normatīvu aktu noteiktā kārtībā. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Iekšējo normatīvo aktu sagatavošana/ 2 
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PROTOKOLS Nr. 9 

17/09/2004 
 

1.§ 
Par nepieciešamību izdarīt grozījumu Ministru kabineta iekārtas likuma 14.pantā, lai 

nodrošinātu izdošanas pamatojumu Ministru kabineta noteikumiem, ar kuriem ievieš 
Eiropas Savienības prasības, ja speciālajā likumā nav paredzēts pilnvarojums attiecīgo 

noteikumu izdošanai  
 

(I.Mēkons, A.Vītols, K.Jarinovska, J.Aizsils, I.Nikuļceva, I.Freimane, E.Strautiņš, I.Moora, 
I.Šampiņa, A.Vembre, D.Ābele, I.Benga, H.Kaņepe, R.Osvalde, S.Līce) 

 
1. Ņemot vērā Valsts kancelejas pārstāvju sagatavotajā informatīvajā materiālā 

norādīto un Tieslietu ministrijas pārstāvju minēto argumentāciju, konstatēt, ka: 
1.1. priekšlikums izdot noteikumus, pamatojoties uz Eiropas Kopienas tiesību aktu, 

nav atbalstāms, jo ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi; 
1.2. pašreiz nav nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta iekārtas likuma 

14.pantā. 
2. Vienoties, ka noteikumus var izdot saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, ja speciālajā likumā nav paredzēts pilnvarojums izdot 
attiecīgus noteikumus un jautājums nav likumdošanas ceļā regulējams. Izstrādājot noteikumu 
projektus ministrijām un sekretariātam rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums, lai iecerētie noteikumi 
nebūtu pretrunā ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, tajos nebūtu iekļautas 
normas, kas ir likuma jautājums. 

3. Ņemot vērā, ka koncepcijas projekts par jauno Ministru kabineta iekārtas likumu 
tiks tuvākajā laikā virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, pieņemt zināšanai, ka Ministru 
kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts tiks precizēts šajā koncepcijā, 
paredzot, ka Ministru kabinets izdod noteikumus arī, ja tas nepieciešams likuma īstenošanai 
un nav likumdošanas ceļā regulējams jautājums. 

4. Ja nepieciešams, diskusiju par jautājumu, vai jaunajā Ministru kabineta iekārtas 
likuma 14.panta pirmajā daļā ir nepieciešama atsevišķa norma, kas nosaka, ka Ministru 
kabinets var izdot noteikumus, lai īstenotu Eiropas Kopienas tiesību aktus, turpināt kādā no 
nākamajām juridisko dienestu vadītāju sanāksmēm. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 8 

11/06/2004 
 

… 
2.§ 

Par likumprojektu reģistra izveidi 
 

(I.Nikuļceva, A.Vītols, R.Jansons, I.Gailīte, D.Ābele, A.Dimitrovs, S.Līce) 
 

1. Sanāksmes dalībnieki noklausījās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces 
I.Nikuļcevas sniegto informāciju par priekšlikumiem likumprojektu reģistra izveidei. 
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2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija informēs ministriju valsts sekretārus un 
īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju par priekšlikumiem likumprojektu izveidei. 

… 
 

Skat. prezentāciju - Valsts pārvaldes izstrādājamo likumprojektu reģistrs/ 1 
 

 
PROTOKOLS Nr. 7 

28/05/2004 
 

… 
 

2.§ 
Par Komerclikuma 26.panta un 29.panta piektās daļas interpretāciju un vārda "valsts" 

lietojumu firmā 
 

(A.Strupišs, J.Endziņš, A.Vītols, A.Štāls, S.Līce, K.Jarinovska-Buka, E.Ektermane) 
 

1. Pieņemt zināšanai A.Strupiša un J.Endziņa sniegto informāciju, ka, izstrādājot 
Komerclikuma projektu, likumprojekta autori uzskatīja, ka firmā (plašākā nozīmē) būtu 
ietverams vārds "valsts" attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām – kapitālsabiedrībām, kurās 
visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valstij. Minēto izņēmumu bija paredzēts 
atrunāt likumprojektā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, taču tas 
izdarīts netika. 

Pašreiz saskaņā ar Komerclikumā paredzēto ierobežojumu vārda "valsts" lietošana 
firmā gan šaurākā, gan plašākā nozīmē nav atļauta. 

2. Atbalstīt viedokli, ka: 
2.1. lai pieļautu vārda "valsts" lietošanu firmā (plašākā nozīmē – norādē uz 

komercdarbības veidu), ir nepieciešams izdarīt attiecīgu grozījumu Komerclikumā un/vai 
likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"; 

2.2. līdz attiecīgu grozījumu stāšanās spēkā, lai norādītu, ka attiecīgā kapitālsabiedrība 
ir valsts kapitālsabiedrība, tiesību aktu projektos papildus firmai norādīt uz valsts 
kapitālsabiedrības statusu, piemēram, "… izveidot valsts kapitālsabiedrību – sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" …" vai "… izveidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"Latvijas standarts", kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij …". 

3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju (Uzņēmumu reģistru) steidzamības 
kārtā izstrādāt šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto tiesību aktu projektu (vai 
projektus) par nepieciešamajiem grozījumiem un virzīt tos tālākai izskatīšanai (ja 
nepieciešams, Latvijas Republikas Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā). 
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PROTOKOLS Nr. 6 

30/04/2004 
 

1.§ 
Eiropas Savienības dalībvalsts atbildība par Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem 

(Infringement Procedure) 
 

(S.Līce, A.Zikmane, E.Balode, A.Vītols, E.Ektermane) 
 

Sanāksmes dalībnieki noklausījās Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja 
vietnieces S.Līces sagatavoto prezentāciju par Eiropas Savienības dalībvalsts atbildību par 
Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem. 

Atzīmēt, ka ministrijas var izmantot Prenotifikāciju datu bāzi, lai informētu Eiropas 
Komisiju par Eiropas Kopienas tiesību normu ieviešanu Latvijā. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

02/04/2004 
 

1.§ 
Par atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem 

 

(I.Freimane, K.Jarinovska-Buka, I.Mēkons, A.Vītols, I.Koka, D.Vaivare, S.Līce) 
 

1. Atbalstīt viedokli, ka Latvijas normatīvajos aktos atsaucē uz Eiropas Savienības 
tiesību aktu ietverama informācija par institūciju (Komisija, Padome, Eiropas Parlaments), 
kura izdevusi attiecīgo tiesību aktu, tiesību akta pieņemšanas datumu, veidu (regula, 
direktīva, lēmums) un numuru (regulai numurs/gads, direktīvai un lēmumam – gads/numurs), 
kā arī attiecīgās Kopienas (Kopienu) saīsinājumu un nosaukums, atbilstoši tiesību akta 
nosaukumam latviešu valodā EUROLEX datu bāzē (http://europa.eu.int/eur-
lex/lv/dd/index.html) līdz attiecīgo tiesību aktu publicēšanai latviešu valodā Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Atsauce veidojama atbilstoši šādiem paraugiem: 
 
… saskaņā ar Padomes 2001.gada 1.oktobra Regulu (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas 

uzņēmējdarbības (SE) statūtiem 
 
Ja nepieciešams atsaukties uz vienu un to pašu regulu normatīvā akta tekstā vairākas 

reizes, tad, minot regulu pirmo reizi, norāda tās pilnu nosaukumu un turpmāk tekstā saīsina, 
piemēram (turpmāk – Padomes regula Nr.2157/2001). 

 
… saskaņā ar Padomes un Komisijas 1994.gada 3.janvāra lēmuma 94/1/EOTK, EK par 

Eiropas Ekonomikas zonas līguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu , tās dalībvalstīm un 
Austrijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Lihtenšteinas Grāfisti, Norvēģijas 
Karalisti, Zviedrijas Karalisti un Šveices Konfederāciju 4.panta 3.punkta "c" apakšpunktu … 
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Ja nepieciešams atsaukties uz vienu un to pašu lēmumu normatīvā akta tekstā vairākas 
reizes, tad, minot lēmumu pirmo reizi, norāda tā pilnu nosaukumu un turpmāk tekstā saīsina, 
piemēram (turpmāk – Padomes un Komisijas lēmums 94/1/EOTK, EK). 

 
Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 
Padomes 1990.gada 23.marta Direktīvas 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko 

piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu 
pārvietošanai un akciju maiņai 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 2.februāra Direktīvas 2001/65/EK, ar ko 
direktīva 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas 
noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada 
pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem 

 
2. Ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariātu un citu valsts institūciju 

juridiskajiem dienestiem līdz š.g. 8.aprīlim izteikt viedokli, iesniedzot to Tieslietu ministrijai 
un/vai Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam (elektroniskā pasta adrese: 
kristine.jarinovska-buka@tm.gov.lv un/vai jd@mk.gov.lv) par to, vai uzskatāms, ka Eiropas 
Savienības tieši piemērojamie tiesību akti š.g. 1.maijā attiecībā uz Latviju stāsies spēkā, 
pamatojoties uz Pievienošanās līgumu, neskatoties uz to, ka tie nebūs publicēti Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī latviešu valodā, vai uzskatāms, ka tie var būt spēkā Latvijai tikai 
pēc publicēšanas noteiktā kārtībā dalībvalsts valodā. 

… 
3.§ 

Par nākamajām sanāksmēm 
 

(K.Jarinovska-Buka, I.Šnepsta, S.Līce) 
 

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas 
departamenta direktores K.Jarinovskas-Bukas lūgumu, sanāksmes dalībnieki vienojās 
turpmāk valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmju sākumu noteikt plkst. 11.00. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

19/03/2004 
 

1.§ 
Par Eiropas Savienības tiesību kopuma apzīmēšanu 

Latvijas tiesību aktos 
 

(K.Jarinovska-Buka, A.Vītols, G.Kusiņš, I.Freimane, I.Nikuļceva, I.Mēkons, A.Dimitrovs, S.Līce) 
 

1. Sanāksmes dalībnieki noklausījās Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu 
sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktores K.Jarinovskas-Bukas informāciju 
par Eiropas Savienības jēdziena lietojumu un Eiropas Savienības tiesību kopuma apzīmēšanu 
Latvijas tiesību aktos. 
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Pamatā atbalstīt viedokli, ka turpmāk tiesību aktos ieteicams lietot jēdzienus "Eiropas 
Savienības tiesības", "Eiropas Savienības tiesību akti", "Eiropas Savienības normatīvie akti", ja 
no konkrētā Eiropas Savienības tiesību akta vai starptautiskā līguma (līguma projekta) neizriet, 
ka nepieciešams lietot, piemēram, jēdzienu "Eiropas Kopiena", "Eiropas Kopienas". 

2. Tieslietu ministrijai pārliecināties, vai pastāv Eiropas Kopienas Tiesas spriedumi 
attiecībā uz terminoloģijas lietošanu. 

3. Pieņemt zināšanai, ka Saeimas Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš uz nākamo 
sanāksmi iesniegts tabulu ar atsauču iespējamiem formulējumiem. 

 
2.§ 

Par atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem 
 

(K.Jarinovska-Buka, A.Vītols, I.Nikuļceva, D.Vaivare, I.Mēkons, I.Koka, I.Freimane, S.Līce) 
 

1. Pamatā atbalstīt viedokli, ka normatīvajos aktos lietotajā atsaucē ietverama šāda 
informācija: 

– institūcija (Komisija, Padome, Eiropas Parlaments), kura izdevusi attiecīgo Eiropas 
Savienības tiesību aktu vai normatīvo aktu; 

– dokumenta izdošanas datums; 
– dokumenta veids (regula, direktīva, lēmums); 
– dokumenta numurs; 
– dokumenta nosaukums pēdiņās (līdz publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai tā speciālajos izdevumos latviešu valodā lietot Tulkošanas un terminoloģijas 
centra dokumentu datu bāzi). 

 
Piemēram: 
Komisijas 1970.gada 29.jūnija regula Nr.1251 "Par darba ņēmēju tiesībām palikt kādā 

dalībvalstī pēc tam, kad darba attiecības šajā valstī beigušās" 
Padomes 1968.gada 15.oktobra direktīva Nr.360 "Par ierobežojumu atcelšanu 

attiecībā uz dalībvalstu darba ņēmēju un viņu ģimeņu pārvietošanos un dzīvesvietu Kopienā" 
… 
 

 
PROTOKOLS Nr. 3 

27/02/2004 
 

1.§ 
Par e uz Eiropas Kopienas regulām 

 
(G.Kusiņš, K.Jarinovska-Buka, E.Šķibele, E.Ektermane) 

 
1. Sanāksmes dalībniekiem sniegt Tieslietu ministrijai informāciju par tām atsaucēm 

uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem, kuras ir bijis nepieciešams iestrādāt Latvijas normatīvajos 
aktos. 

Tieslietu ministrijai apkopot atsauču uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem iespējamos 
veidus izskatīšanai nākamajā juridisko dienestu sanāksmē. 
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2. Lūgt Saeimas Juridiskā biroja pārstāvi, kā arī pārējos sanāksmes dalībniekus 
pārdomāt atsauču uz Eiropas Kopienas regulām veidošanas iespējamos variantus, lai 
nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē būtu iespējams pieņemt galīgo lēmumu 
šajā jautājumā. 

3. Ministrijām, īpašu uzdevumu ministra sekretariātiem un citām institūcijām 
izstrādājot tiesību aktu projektus ņemt vērā Tulkošanas un terminoloģijas centra interneta 
mājas lapā un Valsts kancelejas interneta mājas lapā izvietotos Eiropas Savienības juridisko 
terminu atveidojumus. 
 

2.§ 
Par Eiropas Kopienas lēmumu īstenošanu 

 

(S.Līce, K.Krūma, K.Jarinovska-Buka, A.Vītols, R.Jansons, K.Poga, I.Mēkons, I.Freimane, 
A.Ļubļina, I.Moora, I.Liepa, E.Šķibele, A.Dimitrovs, E.Ektermane) 

 
1. Ņemot vērā, ka nav iespējams paredzēt vienotu pieeju Eiropas Savienības institūciju 

lēmumu īstenošanā, ministrijām un īpašu uzdevumu ministra sekretariātiem katrs gadījums 
jāizvērtē atsevišķi un Eiropas Savienības institūciju lēmumi jāievieš atbilstoši Latvijā 
pastāvošajai tiesiskajai kārtībai. 

2. Lai būtu iespējams Ministru kabineta noteikumus izdot uz Eiropas Kopienas regulas 
pamata, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka: 

– ir nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus vismaz Ministru kabineta iekārtas 
likumā; 

– ir jānoskaidro, vai nav nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus arī Latvijas 
Republikas Satversmē. 

Valsts kancelejai sazināties ar tās darba grupas pārstāvjiem, kas izstrādā grozījumus 
Latvijas Republikas Satversmē saistībā ar neatkarīgo iestāžu statusu, un pārrunāt 
nepieciešamību izdarīt attiecīgus grozījumus Latvijas Republikas Satversmē. 

3. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka nav nepieciešams ieviest ministra noteikumus. 
Sanāksmes dalībnieki konstatēja, ka ministra noteikumu ieviešanas idejas pamatā bija 

nepieciešamība nodrošināt operatīvu steidzamo tiesību aktu projektu sagatavošanu, 
saskaņošanu un izskatīšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka, lai paātrinātu šādu 
tiesību aktu projektu izskatīšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā var izdarīt attiecīgus 
grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī. 

… 
 

3.§ 
Par Eiropas Kopienu ekskluzīvo kompetenci 

 

(I.Mēkons, K.Krūma, E.Ektermane) 
 

Sanāksmes dalībnieki noklausījās Valsts kancelejas Juridiskā departamenta sagatavoto 
prezentāciju par Eiropas Kopienu kompetences iedalījumu. Atzīmēt, ka, izstrādājot tiesību 
aktu projektus, sevišķa uzmanība jāpievērš Eiropas Kopienu ekskluzīvajai kompetencei. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

30/01/2004 
 

1.§ 
Par atsaucēm uz Eiropas Kopienas regulām, Latvijai kļūstot par pilntiesīgu Eiropas 

Savienības dalībvalsti 
 

(I.Mēkons, A.Vītols, A.Šneiders, E.Puriņš, E.Balode, S.Līce, E.Ektermane) 
 

1. Sanāksmes dalībnieki atbalsta viedokli, ka atsauce Latvijas normatīvajā aktā uz 
Eiropas Kopienas regulu ir pieļaujama, taču šādas atsauces nepieciešamība un konkretizācijas 
pakāpe ir katrā gadījumā ir jāizvērtē, gan ņemot vērā to, cik bieži var tikt izdarīti grozījumi 
attiecīgajā regulā, gan to, lai netiktu apdraudēta attiecīgās regulas vienveidīga un vienlaicīga 
darbība visā Eiropas Savienībā. Turklāt katra nozares iestāde ir atbildīga par veiktās atsauces 
uz Eiropas Kopienas regulu aktualitāti. 

2. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja Valsts kancelejas ierosinājumu, pamatojoties uz 
sanāksmē iesniegtajiem materiāliem un izteiktajiem viedokļiem, kā arī bijušā Eiropas 
integrācijas biroja izstrādāto materiālo, kas 2003.gadā tika izskatīts Ministru kabinetā, 
sagatavot ieteikumus par Eiropas Kopienas regulām, kurā būtu apkopota teorētiskā 
informācija, t.sk. informācija par svarīgākajiem Eiropas Kopienas Tiesas spriedumiem, kā arī 
citu dalībvalstu pieredze un atsauces veidošanas paraugi Latvijas normatīvajos aktos. 

 
2.§ 

Par Eiropas Savienības institūciju lēmumiem 
 

(K.Kjago, A.Vītols, S.Līce, I.Nikuļceva, E.Balode, E.Ektermane) 
 

1. Zemkopības ministrijas pārstāvis informēja sanāksmes dalībniekus par problēmām, 
kas saistītas ar Eiropas Savienības institūciju lēmumu piemērošanu un ieviešanu Latvijā. 
Zemkopības ministrijas pārstāvis norādīja, ka ar iestājas brīdi Eiropas Savienībā Latvijā tieši 
piemērojamas būs ne tikai Eiropas Kopienas regulas, bet arī lēmumi. Šie lēmumi daudzos 
gadījumos stājas spēkā nekavējoties un pieprasa tālāku ieviešanu dalībvalstī, turklāt šie 
lēmumi var ietvert arī privātpersonām saistošas normas. 

2. Zemkopības ministrijai līdz š.g. 11.februārim iesniegt Valsts kancelejā informāciju 
par citu valstu pieredzi piemērojot un ieviešot Eiropas Savienības institūciju lēmumus 
turpmākai šī jautājuma izskatīšanai nākamajās valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmēs 
(elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv). 

… 
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2003 
 

PROTOKOLS Nr. 12 

28/11/2003 
 

1.§ 
Par nepieciešamību atzīt Ministru kabineta rīkojumus par spēku zaudējušiem 

 

(A.Auškāpa, L.Osīte, A.Astāhova, R.Lapše, I.Nikuļceva, I.Liepa, S.Līce) 
 

Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka, nosakot nepieciešamību atzīt par spēku 
zaudējušu iepriekšējo Ministru kabineta rīkojumu, ja ir paredzēts par šo jautājumu pieņemt 
jaunu rīkojumu, jāizvērtē, vai iepriekšējā rīkojumā ietvertā darbība ir pabeigta vai turpinās. 

Ja iepriekšējā Ministru kabineta rīkojumā ietvertā darbība ir pabeigta, tad šis rīkojums 
nav jāatzīst par spēku zaudējušu; ja iepriekšējā Ministru kabineta rīkojumā ietvertā darbība 
vai tiesiskās attiecības turpinās, tad, izdodot jaunu Ministru kabineta rīkojumu, šī darbība vai 
tiesiskās attiecības jāatzīst par spēku zaudējušām. 

 
2.§ 

Informācija par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī 
 

(M.Rāzna, A.Vītols, I.Gailīte, I.Rituma, L.Osīte, I.Liepa, G.Kušķe, I.Nikuļceva,  
A.Ausškāpa, S.Līce) 

 
Iepazīties ar Valsts kancelejas Juridiskā departamenta un Tiesību aktu redakcijas departamenta 

sagatavotajiem prezentācijas materiāliem par grozījumiem (spēkā esoši ar 2003.gada 1.decembri) 
Ministru kabineta kārtības rullī un ieteikumiem par politikas plānošanas dokumentu teksta iedalījuma 
pamatprincipiem. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 11 

14/11/2003 
 

1.§ 
Par atsaucēm uz Eiropas Savienības regulām, Latvijai kļūstot par pilntiesīgu Eiropas 

Savienības dalībvalsti 
 

(A.Vītols, A.Šneiders, S.Līce, I.Nikuļceva, E.Balode, I.Mēkons, G.Kusiņš, E.Ektermane) 
 

1. Ievērojot Eiropas Kopienu Tiesas norādīto, ka "jebkādas [regulu] ieviešanas metodes 
ir pretrunā ar [Eiropas Kopienas dibināšanas] līgumu, un tas var radīt šķēršļus regulu tiešajam 
efektam, kā arī apdraudēt regulu vienlaicīgo un vienoto piemērošanu visā Kopienā"1, 
sanāksmes dalībnieki noklausījās Valsts kancelejas Juridiskā departamenta, Finanšu 

                                                           
1 Eiropas Kopienu Tiesas 1973.gada 7.februāra spriedums lietā Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas 

Republiku 
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ministrijas, Saeimas Juridiskā biroja un Eiropas integrācijas viedokli par iespējām Latvijas 
normatīvajos aktos ietvert atsauci uz Eiropas Savienības regulām (turpmāk – regula). 

2. Sanāksmes dalībnieki nevienojās par risinājumu, tomēr atbalsta viedokli, ka katrs 
gadījums, kad būtu nepieciešams atsaukties uz regulu, ir rūpīgi jāizvērtē un jāņem vērā, ka: 

2.1. nebūtu pieļaujama atsauce uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību 
aktiem vispārīgā formā (norādot ar regulu regulējamo jomu); 

2.2. nebūtu pieļaujama atsauce uz konkrētu regulu, jo tas varētu maldināt Latvijas 
normatīvā akta piemērotāju, ņemot vērā, ka regulas, ar kurām tiek izdarīti grozījumi vai 
papildinājumi pamatregulā, ir patstāvīgi tiesību akti un netiek inkorporēti pamata tiesību aktā; 

2.3. izvērtējams ir jautājums par to, vai nacionālajā normatīvajā aktā var tikt paredzēti 
sodi par regulā noteikto. 

3. Eiropas integrācijas birojam sagatavot papildu informāciju par citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pieredzi, veidojot atsauces uz regulām, kā arī priekšlikumus par 
iespējām veidot atsauces uz regulām Latvijas normatīvajos aktos pēc 2004.gada 1.maija un 
līdz 2004.gada janvārim nosūtīt minēto informāciju elektroniskā veidā Valsts kancelejai 
(elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv). 

 
2.§ 

Par informatīvajām atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām, Latvijai kļūstot par 
pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti 

 

(G.Kusiņš, E.Balode, I.Nikuļceva, E.Ektermane) 
 

1. Ievērojot, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm pārņemot Eiropas Savienības direktīvas 
(turpmāk – direktīva), normatīvajā aktā, ar kuru attiecīga direktīva tiek pārņemta (ar 
transponēšanas vai pārformulēšanas metodi), ir jāietver atsauce uz šo direktīvu vai šādai 
atsaucei ir jābūt pievienotai oficiālajā publikācijā, un kā šādas atsauces veidošanas metodi 
nosaka dalībvalsts, sanāksmes dalībnieki noklausījās Valsts kancelejas Juridiskā 
departamenta, Saeimas Juridiskā biroja un Eiropas integrācijas biroja sniegto informāciju par 
konstatētajām problēmām iestrādājot informatīvo atsauci uz direktīvām Latvijas normatīvajos 
aktos. 

2. Sanāksmes dalībnieki atbalsta viedokli, ka ir problēmas izsekot normatīvā akta 
tekstā, ar kuru nacionālo normu ir ieviesta direktīvas norma, kā arī ne visos normatīvajos 
aktos, kuros vajadzētu būt norādei uz direktīvu, tā ir iestrādāta. 

… 
 

3.§ 
Par atsauci uz īpašu likumu vai īpašiem Ministru kabineta noteikumiem, nosakot 

likuma vai Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos vai spēka zaudēšanu ar Latvijas 
pievienošanos Eiropas Savienībai 

 

(E.Balode, E.Ektermane) 
 

Ņemot vērā š.g. 20.septembra tautas nobalsošanas par Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā rezultātus un Pievienošanās līguma 2.pantā noteikto, ka šis līgums stājas spēkā 
2004.gada 1.maijā, ja pirms minētās dienas ir deponēti visi ratifikācijas instrumenti, 
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sanāksmes dalībnieki atbalsta Valsts kancelejas Juridiskā departamenta un Eiropas 
integrācijas biroja ierosinājumu sākot š.g. 1.decembri nelietot normatīvajos aktos atsauci uz 
īpašu likumu vai īpašiem Ministru kabineta noteikumiem, nosakot attiecīgā likuma vai 
Ministru kabineta noteikumu vai to atsevišķu vienību spēkā stāšanos vai spēka zaudēšanu ar 
Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, bet paredzot, ka attiecīgais likums, Ministru 
kabineta noteikumi vai atsevišķas to vienības stājas spēkā vai zaudē spēku ar 2004.gada 
1.maiju. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 10 

17/14/2003 
 

1.§ 
Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas pamatnostādnēm 

 

(U.Mihailova, M.Logins, I.Zute, I.Gailīte, S.Šmite, J.Dzanuškāns, L.Latišs, A.Dravnieks, 
L.Priedīte-Kanceviča, R.Jansons, A.Vītols, A.Astāhova, I.Prancāne, S.Līce) 

 
1. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

ieviešanas pamatnostādnēm ir informatīvs raksturs un tās ir izdodamas kā metodiskie 
ieteikumi. 

2. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka no iestāžu nolikumiem ir svītrojama 
norāde, ka tiešās pārvaldes iestāde ir juridiska persona. Valsts pārvaldes iekārtas likums 
nosaka, ka tiešās pārvaldes iestāde darbojas sākotnējās publisko tiesību juridiskās personas – 
Latvijas Republikas – vārdā, līdz ar to atsevišķa iestāde nav uzskatāma par juridisku personu. 
Arī strīda gadījumā tiesā iestāde atbildēs valsts vārdā. 

3. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka visus tiešās pārvaldes iestāžu nolikumus 
izstrādā Ministru kabineta noteikumu veidā. 

Ja iestāde tiek izveidota uz likuma pamata, nav nepieciešams atsevišķs Ministru 
kabineta rīkojums par iestādes izveidošanu un iestādes izveidošanas datums ir datums, ar 
kuru spēkā stājas šīs iestādes nolikums. 

Ja tiešās pārvaldes iestāde tiek izveidota ar Ministru kabineta rīkojumu, iestādes 
izveidošanas datums ir šī rīkojuma parakstīšanas datums, ja rīkojumā nav noteikts citādi. 

4. Atbalstīt piedāvātās pamatnostādnes par iestādes mērķa, funkcijas, uzdevuma un 
kompetences raksturojumu. 

Iestādes nolikumā iespējams iekļaut arī tādas funkcijas, kas nav minētas attiecīgajā 
likumā (skatīt arī 2003.gada 3.oktobra Valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmes protokolu).  

5. Atbalstīt piedāvātās pamatnostādnes par institucionālo un funkcionālo iestāžu 
padotību, kā arī par iestādes vadītāja iecelšanu. 

6. Atbalstīt piedāvātās pamatnostādnes, ka atvasinātas publiskās personas var būt 
pašvaldības, kā arī universitātes tipa augstskolas. 

7. Valsts pārvaldes iekārtas likuma terminoloģijā iespējami arī terminu saīsinājumi, 
piemēram, "tiešās valsts pārvaldes iestāde" un "valsts pārvaldes iestāde". Ministriju un 
iestāžu nolikumos vēlams lietot pilnus terminus. 
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PROTOKOLS Nr. 9 

03/10/2003 
 

… 
2.§ 

Par Ministru kabineta izveidoto konsultatīvo padomju (komisiju) nolikumu izdošanas 
pamatojumu 

 

(I.Nikuļceva, E.Puriņš, A.Vītols, I.Gailīte, A.Ļubļina, I.Šnepsta, G.Kusiņš, E.Ektermane) 
 

Konsultatīvo padomju (komisiju) nolikumi (turpmāk – nolikumi) sākot ar 2003.gada 
1.janvāri izdodami saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu. Nolikumos, kas pēc 
minētā datuma izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 
3.punktu, izdarāms grozījums to izdošanas pamatojumā, paredzot, ka tie izdoti saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu. 

 
3.§ 

Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem", kā arī par 
jaunā Ministru kabineta iekārtas likuma pārejas noteikumiem saistībā ar starptautiskajiem 

līgumiem (to projektiem), kuri apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem līdz jaunā 
likuma spēkā stāšanās dienai 

 

(I.Mangule, G.Kusiņš, I.Nikuļceva, R.Jansons, E.Puriņš, E.Ektermane) 
 

1. Atbalstīt Ārlietu ministrijas sagatavoto priekšlikumu par grozījumiem likumā "Par 
Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" (turpmāk – likums), kuri paredz likumu 
papildināt ar: 

1.1. 9.1 pantu, kurā noteikts, ka, ievērojot 9.pantā noteikto, starpvaldību līgumi tiek 
apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem; 

1.2. 11.1 pantu, kurā noteikts, ka daudzpusēji starptautiski līgumi, par pievienošanos 
kuriem lēmumu pieņem Ministru kabinets, tiek apstiprināti ar Ministru kabineta 
noteikumiem. 

2. Ārlietu ministrijai sagatavot tiesību akta projektu par šī protokollēmuma 1.punktā 
minētajiem grozījumiem likumā un iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā. 

 
 

4.§ 
Ministru kabineta locekļu darbība pastāvīgajās konsultatīvajās padomēs (komisijās) un 
likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" tiem noteiktie 

amatu savienošanas ierobežojumi 
 

(A.Pāvele, S.Līce, A.Ļubļina, G.Kusiņš, E.Ektermane) 
 

1. Atbalstīt viedokli, ka Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra un 
īpašu uzdevumu ministra darbībā konsultatīvajās padomēs (komisijās) nav konstatējams 
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interešu konflikts likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
izpratnē. 

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, izstrādājot likumprojektu par 
grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", 
papildināt likumprojektu ar grozījumiem, ar kuriem tiek precizēti termini "amats", "darbs", 
"dienests", kā arī "amats vai darbs Saeimā vai Ministru kabinetā". 

3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iesniegt likumprojektu "Grozījumi 
likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" apspriešanai valsts 
iestāžu juridisko dienestu sanāksmē pirms iesniegšanas noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru 
kabinetā. 

 
5.§ 

Par CE marķējumu 
 

(S.Līce, E.Balode, E.Ektermane) 
 

1. Valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmes dalībniekiem izvērtēt iespēju un 
nepieciešamību noteikt CE marķējuma prasības atsevišķos Ministru kabineta noteikumos, kā 
arī pārdomāt iespējamo šādu noteikumu izdošanas pamatojumu un iesniegt priekšlikumus 
Valsts kancelejā. 

2. Eiropas integrācijas birojam iesniegt Valsts kancelejā informāciju par Eiropas 
Savienības direktīvu un regulu prasībām EC marķējumam un iespēju apvienot šīs prasības 
vienos Ministru kabineta noteikumos. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 8 

26/09/2003 
 

1.§ 
Par normatīvo aktu sakārtošanu atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likumam 
 

1. Turpmāk visi tiešās pārvaldes iestāžu nolikumi (turpmāk – nolikums) izdodami 
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu (arī tad, ja pilnvarojums 
Ministru kabinetam izdot iestādes nolikumu ir paredzēts speciālajā likumā). 

Atbalstīt viedokli, ka normas, kas speciālajā likumā pilnvaro Ministru kabinetu izdot 
tiešās pārvaldes iestādes nolikumu, izslēdzamas, ja tiek izdarīti citi grozījumi attiecīgajā 
likumā. 

2. Nolikumā nav nepieciešams pārrakstīt vispārīgas normas, kuras ir ietvertas 
attiecīgajos speciālajos likumos, piemēram, Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Likumā par 
budžetu un finanšu vadību, likumā "Par Latvijas valsts ģerboni". 

3. Nolikumā norāda tiešās pārvaldes iestādes padotības mehānismu. 
4. Atbalstīt viedokli, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otrās daļas 3.punkts 

nenozīmē, ka tiešās pārvaldes iestādes funkcijas var noteikt tikai nolikumā. Nolikumā norāda 
tās tiešās pārvaldes iestādes funkcijas, kuras nav minētas speciālajā likumā, ņemot vērā, ka 
speciālajā likumā ieteicams ietvert tās iestādes funkcijas, ar kurām tiek ierobežotas cilvēka 
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tiesības un brīvības, aizskartas privātpersonu tiesības un intereses, kā arī funkcijas, kuras 
attiecas uz administratīvo aktu izdošanu. 

Ja speciālajā likumā ir noteiktas tiešās pārvaldes funkcijas, nolikumā norāda funkcijas, 
kuras tai ir papildus attiecīgajā likumā noteiktajām funkcijām. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 7 

05/09/2003 
 

1.§ 
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta otrās daļas interpretāciju 

  

(J.Dzanuškāns, E.Strazdiņa, I.Butkeviča, A.Vanaga, I.Šnepsta, E.Puriņš, I.Nikuļceva, I.Brūvere, 
K.Nešpora, E.Ektermane) 

 
1. Ņemot vērā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas otrajā punktā 

noteikto, ka pilnvarojumā jābūt formulētiem noteikumu satura galvenajiem virzieniem, kā arī 
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 11.panta otrajā daļā noteikto, ka valsts nodevas ir 
maksājamas likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem, atbalstīt viedokli, ka likuma "Par 
nodokļiem un nodevām" 10.panta otrā daļa nav uzskatāma par pilnvarojumu Ministru 
kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevām. 

2. Atbalstīt viedokli, ka turpmāk Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz noteikt 
valsts nodevas apmēru, izdodami saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajā speciālajā likumā 
paredzētu pilnvarojumu Ministru kabinetam regulēt šo jautājumu. Pašreiz spēkā esošajos 
Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 
10.panta otro daļu, izdarīt grozījumus nav nepieciešams. 

3. Valsts kancelejai, sagatavojot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē noteikumu 
projektu "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra reģistriem, kā arī informācijas izsniegšanas kārtību" (TA-1488), kopīgi ar 
Tieslietu ministriju sagatavot Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā paredzēt 
Tieslietu ministrijai uzdevumu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par 
grozījumu likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", iestrādājot šajā likumā 
pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevu. 

 
2.§ 

Par Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projektu un Ministru kabineta 
noteikumiem, kuri izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās 

daļas 3.punktu 
  

(S.Līce, R.Jansons, I.Nikuļceva, I.Mēkons, A.Vītols, E.Puriņš, E.Ektermane) 
 

1. Atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei starptautiskos līgumus (to projektus) 
apstiprina Ministru kabinets, izdodot noteikumus saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas 
likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu. Ņemot vērā, ka ir paredzēts izstrādāt jaunu Ministru 
kabineta iekārtas likumu, tam stājoties spēkā, zaudēs spēku pašreizējais Ministru kabineta 
iekārtas likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar šī likuma 14.panta 



 

  

Valsts kanceleja 210 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

pirmās daļas 3.punktu. Līdz ar to ir jārisina jautājums par to Ministru kabineta noteikumu 
spēkā esamību, kuri apstiprina starptautiskos līgumus (to projektus). 

2. Atbalstīt viedokli, ka, ņemot vērā Vīnes Konvencijā par starptautisko līgumu 
tiesībām noteikto, no starptautisko publisko tiesību viedokļa noslēgtie starptautiskie līgumi 
spēku nezaudēs, ja spēku zaudēs nacionālie normatīvie akti, ar kuriem apstiprināti attiecīgie 
starptautiskie līgumi (to projekti). 

3. Atbalstīt viedokli, ka nepieciešams izdarīt grozījumu likumā "Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem", paredzot šajā likumā pilnvarojumu Ministru kabinetam izdod 
noteikumus, ar kuriem apstiprina starptautiskos līgumus. 

… 
5. Sanāksmes dalībniekiem izvērtēt priekšlikumu noteikt jaunā Ministru kabineta 

iekārtas likuma pārejas noteikumos, ka Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar 
Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu un apstiprina starptautiskos 
līgumus (to projektus), paliek spēkā nenoteiktu laiku. Valsts kancelejai noskaidrot Saeimas 
Juridiskā biroja viedokli par šādu jautājuma risinājumu. 

 
3.§ 

Par Ministru kabineta izveidoto konsultatīvo padomju (komisiju) nolikumu izdošanas 
pamatojumu 

  

(S.Līce, I.Nikuļceva, E.Puriņš, A.Vanaga, E.Ektermane) 
 

1. Atbalstīt viedokli, ka, stājoties spēkā Valsts pārvaldes iekārtas likumam 2003.gada 
1.janvārī, zuda to Ministru kabineta izveidoto konsultatīvo padomju (komisiju) nolikumu 
tiesiskais pamats, kuri izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās 
daļas 3.punktu, jo pilnvarojums Ministru kabinetam izdot šādus noteikumus ir paredzēts 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantā. 

2. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izvērtēt, kuru konsultatīvo 
padomju (komisiju) nolikumi ir aktuāli, un, ja nepieciešams, iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 
kabinetā minēto nolikumu projektus, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
13.pantu. 

3. Tieslietu ministrijai iesniegt apspriešanai nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu 
sanāksmē priekšlikumus par attiecīgu atzīmju izdarīšanu Normatīvo aktu informatīvajā 
sistēmā par spēku zaudējušajiem konsultatīvo padomju (komisiju) nolikumiem. 

 
4.§ 

Par nepieciešamību izdarīt grozījumus augstskolu satversmēs saistībā ar Satversmes tiesas 
2003.gada 20.maija spriedumu, ar kuru Augstskolu likuma 27.panta ceturtās daļas pirmais 

teikums un 28.panta otrās daļas vārdi "vai uz laiku līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai"  
tika atzīti par spēkā neesošiem 

 

(S.Sidiki, I.Nikuļceva, E.Puriņš, E.Ektermane) 
 

1. Ņemot vērā, ka augstskolas satversmi pieņem (tai skaitā lemj par grozījumu 
izdarīšanu) augstskolas satversmes sapulce un attiecīgā likuma – ārēja normatīva akta – 
norma ir atzīta par spēkā neesošu, augstskolu satversmē ietvertā norma nav likumīga un nav 
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piemērojama ar Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanas brīdi. Tādējādi nav 
nepieciešams speciāli grozīt visas augstskolu satversmes, lai svītrotu šo nepiemērojamo 
normu. 

2. Atbalstīt viedokli, ka normas, kas augstskolu satversmēs nosaka 65 gadu 
ierobežojumu ieņemt vēlētos profesora, asociētā profesora, docenta un administratīvos 
amatus, svītrojamas, ja tiek izdarīti citi grozījumi attiecīgajās augstskolu satversmēs. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 6 

23/05/2003 
 

1.§ 
Par problēmām, kas saistītas ar Eiropas Savienības un 

 Latvijas tiesību aktu harmonizēšanu 
 

 (K.Šteina, S.Grigaļūna, A.Ļubļina, J.Gromovs, E.Balode, E.Puriņš, A.Andrejeva, I.Gailīte, 
E.Ektermane) 

 
 1. Atbalstīt priekšlikumu, ka Ministru kabineta noteikumos ir pieļaujama terminu 

skaidrošana noteikumu 1.punktā ar nosacījumu, ka attiecīgie termini likumā nav skaidroti un 
nav minēti. 

 2. Atbalstīt viedokli, ka ir nepieciešams turpināt izpētīt jautājumu par gadījumiem, kad 
ir nepieciešams skaidrot terminu, kurš likumā nav skaidrots, bet – ir minēts. 
 

2.§ 
Par atsaucēm uz Eiropas Savienības rekomendējoša 

 rakstura tiesību aktiem 
  

(E.Balode, S.Grigaļūna, I.Gailīte, A.Ļubļina, E.Puriņš, J.Gromovs, E.Ektermane) 
 

 1. Atbalstīt priekšlikumu, ka likuma vai Ministru kabineta noteikumu norma, kurā ir 
ietverta atsauce uz Eiropas Savienības rekomendējoša rakstura tiesību aktu, stājas spēkā ar 
īpašu likumu (īpašiem Ministru kabineta noteikumiem).  

2. Atbalstīt priekšlikumu, ka jebkurā gadījumā tiesību akta projekta anotācijā ir 
jānorāda visi Eiropas Savienības rekomendējoša tiesību akti, kuri attiecas uz tiesību akta 
projektu, tajā skaitā tiesu prakse. 

… 
 

4.§ 
Ieteikumi tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu 

noformēšanai 
  

(S.Liniņa, I.Lismane, A.Ļubļina, D.Vaivare, E.Puriņš, E.Ektermane) 
 

 1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta 
izstrādātos ieteikumus tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu 
noformēšanai.  
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 2. Ministrijām nosūtīt elektroniskā veidā šī protokollēmuma 1.punktā minētos 
ieteikumus ministriju struktūrvienību vadītājiem. 
 3. Jautājumu par politikas plānošanas dokumentu saturu risināt Ministru kabineta 
kārtības ruļļa grozījumu ietvaros.   
 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

04/04/2003 
 

1.§  
Par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ietverto 

normu skaidrojumu, īpaši 1.panta 1. un 8.punktā un 7.pantā ietverto normu skaidrojumu 
  

(S.Līce, L.Priedīte-Kancēviča, A.Vilks, E.Puriņš, V.Zeppa - Priedīte, V.Lukaševiča, I.Šnepsta, 
M.Līdumniece, J.Dzanuškāns, J.Galējs, A.Kurks, I.Bergmane, E.Ektermane) 

 
 1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu precizēt likuma "Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 5.punkta redakciju, pieļaujot iespēju, ka 
bijušie valsts pilnvarnieki var ieņemt padomes locekļa (priekšsēdētāja) amatu tajā pašā 
statūtsabiedrībā, kurā iepriekš pildījuši valsts pilnvarnieka pienākumus, tādējādi paplašinot 
likuma normu un ļaujot izvērtēt interešu konfliktu pēc būtības.  

 2. Atbalstīt viedokli, ka minētajā likumā nepieciešams precizēt iestādes vadītāja 
atbildību par iespējamā amatpersonu interešu konflikta nepieļaušanu, izvērtējot padoto 
amatpersonu ienākumu deklarācijas. 

 3. Pieņemt zināšanai, ka amatpersonai amatu savienošanas gadījumā var izmaksāt 
tikai vienam amatam paredzēto atalgojumu, kas ietver arī piemaksas un prēmijas. 

 4. Atbalstīt viedokli, ka minētajā likumā nepieciešams precizēt, kuras institūcijas 
izsniedz atļauju amatpersonai ieņemt amatus divās vai vairākās valsts institūcijās, kā arī 
noteikt amatpersonas atbildību šādos gadījumos. 

 5. Atbalstīt priekšlikumu precizēt likumā terminu "valsts un pašvaldību institūcijas". 
 6. Pieņemt zināšanai informāciju, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

aicinās ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariātus iesniegt priekšlikumus darba 
grupai, kas šobrīd izstrādā grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā". 

 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

28/03/2003 
 

1.§  
Par termina "centrālās valsts iestādes" juridisko saturu un lietojumu normatīvajos aktos 

(A.Mieriņš, M.Millere, U.Mihailova, G.Kusiņš, S.Grigaļūna, E.Ektermane) 
 

1. Atbalstīt viedokli, ka par centrālajām valsts iestādēm saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likumu būtu uzskatāmas augstākās iestādes, kā arī iestādes jāizvērtē pēc būtības, jo 
subjektu loks, uz ko attiecas Likums par budžetu un finanšu vadību, nav mainījies. 
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2. Atbalstīt priekšlikumu pēc iespējas izvairīties no termina "centrālas valsts iestādes" 
lietojuma Ministru kabineta tiesību aktos, paredzot konkrētu iestāžu uzskaitījumu. 

3. Pieņemt zināšanai, ka būtu lietderīgi pakāpeniski saskaņot normatīvajos aktos 
lietoto terminoloģiju atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam. 

 
2.§ 

Par likumu pārejas noteikumiem, veicot grozījumus šajos likumos  
(S.Līce, G.Kusiņš, J.Latišs, R.Jansons, E.Balode, E.Ektermane) 

 
1. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka ir pieļaujama gan līdzšinējā prakse 

likumu pārejas noteikumu formulējumā, veicot grozījumus šajos likumos, gan arī Saeimas 
Juridiskā biroja vadītāja G.Kusiņa piedāvātā – likuma normā paredzēt spēkā stāšanās datumu 
(atsevišķos gadījumos arī spēkā esības beigu termiņu). 

2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja vērsīs Ministru kabineta locekļu uzmanību uz 
konstatētajām problēmām, kad Ministru kabineta sēdē izskatīs informatīvo jautājumu par 
esošajām un plānotajām izmaksām, kas saistītas ar Normatīvo aktu informatīvās sistēmas 
(NAIS) uzturēšanu aktuālā stāvoklī ar pamatojumu maksai par sistēmas izmantošanu, 
noslēgtajiem līgumiem un priekšlikumiem attiecīgās problēmas risināšanai. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

07/03/2003 
 

1.§  
Par Ministru kabineta rīkojumu projektiem, kas saistīti ar nekustamās mantas 

pirkšanu valsts vajadzībām 
 

(I.Škutāne, F.Vaivods, A.Ļubļina, U.Mihailova, R.Jansons, G.Kurme, M.Ozoliņš, 
A.Mieriņš, V.Lukaševiča, M.Līdumniece, E.Ektermane) 

 
1. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka Satiksmes ministrijas Ministru kabinetā 

iesniegtajiem rīkojumu projektiem par zemesgabalu pirkšanu, kuros dota atļauja Satiksmes 
ministrijai pirkt attiecīgus zemesgabalus autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai, par 
nekustamās mantas pirkšanu valsts vajadzībām tiek izdots Ministru kabineta rīkojums. Šajā 
gadījumā nav nepieciešams atsaukties uz likumu "Par iepirkumu valsts un pašvaldību 
vajadzībām". 

2. Atbalstīt ministriju un Valsts kancelejas priekšlikumu par to, ka ir nepieciešams 
izdarīt grozījumus likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, attiecīgi 
papildinot likuma 4.pantā minētos likuma piemērošanas izņēmumus. 

3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija nepieciešamos grozījumus likumā “Par 
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” iesniegs Saeimas attiecīgajā komisijā. 
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2.§ 
Par grozījumu izdarīšana Latvijas būvnormatīvā 

(A.Mieriņš, A.Šteinerts, D.Vaivare, M.Ozoliņš, A.Ļubļina, U.Mihailova, J.Gromovs, 
E.Ektermane) 

 
Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli, ka Latvijas būvnormatīvs ir Ministru kabineta 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa, tāpēc grozījumus nepieciešams izdarīt ar Ministru 
kabineta noteikumiem atbilstoši pastāvošajai praksei. 

 
3.§ 

Par grozījumiem likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā 

esamību", kas tiek izskatīti Saeimā (likuma 10. un 11.pants) 
 

(S.Līce, U.Mihailova, M.Līdumniece, E.Ektermane) 
 
1. Pieņemt zināšanai S.Līces sniegto informāciju, ka Juridiskā komisija š.g. 20. un 

26.februāra sēdē pēc diskusijām par problēmas iespējamiem risinājumiem pieņēma lēmumu, 
ka tiesību teorijas jautājumi nav regulējami likuma normās, bet risināmi šo normu 
piemērotāju līmenī, tai skaitā valsts pārvaldes iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē. 
Tādējādi minētā likuma 10.panta redakcija atstājama spēkā esošajā redakcijā. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

20/02/2003 
 

1.§ 
Par ministriju nolikumu tiesiskā regulējuma aspektiem 

 

(A.Dravnieks, A.Rozena, E.Puriņš, A.Ļubļina, R.Jansons, D.Vaivare, I.Gailīte, E.Ektemane) 
 
1. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku pausto viedokli, ka ministriju nolikumos būtu 

jānorāda iestāžu padotība ministrijai nevis ministram, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma izstrādes darba grupas pārstāvju skaidrojumu. 

2. Ministrijas nolikumu apstiprināt ar Ministru kabineta noteikumiem. 
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Juridiskais departaments precizēs Valsts 

kancelejā iesniegtos ministriju nolikumus atbilstoši šajā sanāksmē lemtajam. 
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PROTOKOLS Nr. 1 

07/02/2003 
 

1.§  
Par likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 

pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 
10.panta piemērošanu 

 

(F.Vaivods, R.Lapše, G.Kusiņš, I.Zalpētere, M.Badovskis, E.Puriņš, R.Jansons, E.Ektemane) 
 

1. Pieņemt zināšanai F.Vaivoda sniegto informāciju par 2002.gada 24.oktobrī 
izdarītajiem grozījumiem likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām", kuri 
paredzēja likuma 22.panta piekto daļu izteikt jaunā redakcijā. Līdz ar to Ministru kabinetam 
tika dots jauns uzdevums – izstrādāt konkursa norisi reglamentējošos aktus. 

2. Pieņemt zināšanai E.Ektermanes sniegto informāciju par valsts iestāžu juridisko 
dienestu vadītāju sanāksmēs (2000.gada 25.maijā un 2001.gada 25.maijā) panākto 
vienošanos – ja, izdarot grozījumus likumā, groza normu, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot 
noteikumus, tad spēku zaudē arī Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar spēku 
zaudējušo normu. Atbilstoši iepriekš lemtajam, likuma pārejas noteikumos ir jānorāda visi 
konkrētie noteikumi (norādot izdošanas datumu, numuru un nosaukumu), kuri ir piemērojami 
pēc likumā dotā pilnvarojuma zaudēšanas. Atzīmēt, ka likumdevējs, izdarot grozījumus likuma 
22.panta piektajā daļā, nav pārejas noteikumos atrunājis attiecīgo Ministru kabineta 
noteikumu spēkā esību līdz jaunu noteikumu izdošanai. 

3. Pieņemt zināšanai R.Lapšes pausto viedokli, ka šī paragrāfa 1. punktā minētajā 
gadījumā likuma norma nav zaudējusi spēku, jo tā tiek papildināta, tātad papildināmi ir arī uz 
tās pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi (2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.558 
"Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu", noteikumi 
Nr.559 "Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu" 
un noteikumi Nr.560 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu"). 

4. Atbalstīt priekšlikumu meklēt vienotu variantu likuma "Par likumu un citu Saeimas, 
Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā 
stāšanās kārtību un spēkā esamību" 10.panta jaunajai redakcijai. 

… 
 

2.§ 
Par publisko tiesību normu tūlītējo spēku 

 

(F.Vaivods, U.Mihailova, M.Badovskis, I.Zalpētere, R.Lapše, E.Puriņš, E.Ektermane) 
 
1. Pieņemt zināšanai F.Vaivoda sniegto informāciju. 
2. Atbalstīt Valsts kancelejas viedokli, ka atbilstoši tiesību teorijai publiskajās tiesībās 

jaunai tiesību normai pēc vispārīgā principa ir tūlītējs spēks. Tas nozīmē, ka tiesību norma ir 
piemērojama ne tikai nākamajiem faktiem, bet arī faktiem, kas iesākušies pirms un turpinās 
pēc jaunās tiesību normas spēkā stāšanās. Izņēmuma noteikumi par publisko tiesību normas 
spēku ietverami pārejas noteikumos. 
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3. Pieņemt zināšanai E.Ektermanes sniegto informāciju par likumdevēja praksi līdzīgos 
gadījumos, piemēram, Valsts sociālo pabalstu likuma un Patvēruma likuma pārejas noteikumu 
formulējums. 

4. Ņemot vērā publisko tiesību normu tūlītējo spēku, atbalstīt viedokli par 
nepieciešamību iekļaut jauna likuma pārejas noteikumos vai Ministru kabineta noteikumu 
noslēguma jautājumos atsauci uz spēku zaudējušo normatīvo aktu, pēc kura apspriežamas 
tiesiskās attiecības, kuras ir radušās pirms jaunā likuma vai Ministru kabineta noteikumu 
spēkā stāšanās. 

 
3.§ 

Par grozījumu izdarīšanu normatīvajos aktos saistībā ar atsevišķu ministriju 
reorganizāciju 

 

(M.Badovskis, I.Zalpētere, R.Lapše, U.Mihailova, Dz.Galvenieks, E.Ektermane) 
 
Atbalstīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumu saistībā ar atsevišķu ministriju 

reorganizāciju – lai aizstātu ministrijas nosaukumu, pieļaujams sagatavot vienu Ministru 
kabineta tiesību aktu, ar kuru izdara grozījumus visos Ministru kabineta tiesību aktos, kuros ir 
nepieciešams aizstāt iepriekšējo ministrijas nosaukumu ar jauno. Atbalstīt priekšlikumu, ka 
šādā gadījumā citi grozījumi konkrētajā tiesību aktā netiek veikti. Grozījumi sagatavojami, 
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu. 
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2002 
 

PROTOKOLS Nr. 14 

29/11/2002 
 

Par Eiropas Kopienu regulu piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos un ar šo 
jautājumu saistītā likuma pieņemšanu 

 

(R.Gasūns, M.Badovskis, J.Bulāns, M.Brizgo, J.Gromovs, A.Strods, I.Koka, A.Vītols, 
I.Gailīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja sniegto informāciju par Eiropas 

Kopienu regulu piemērošanu un ar to saistīto normatīvo aktu pieņemšanu. 
2. Pieņemt zināšanai, ka:  
2.1. Eiropas integrācijas birojs ir sagatavojis informatīvo ziņojumu par atsauces uz 

Eiropas Kopienu regulu pārņemošo tiesību aktu (normu) spēka zaudēšanas redakcionālo 
formulējumu, kurā ietverts arī Ārlietu ministrijas starpnozaru darba grupas viedoklis; 

2.2. Eiropas integrācijas birojam sagatavoto informatīvo ziņojumu iesniegt noteiktā 
kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.  

3. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku viedokli – likuma vai Ministru kabineta (turpmāk – 
MK) noteikumu projekta, kurā ir pārņemtas tieši piemērojamās regulu normas un kurš tāpēc 
pilnībā atceļams, pārejas noteikumos iekļaut atsauci attiecīgi uz īpašu likumu vai īpašiem MK 
noteikumiem šādā redakcijā:  

"Likums (MK noteikumi) zaudē spēku ar īpašu likumu (īpašiem MK noteikumiem)." 
Ja likumā (MK noteikumos) ir iekļautas atsevišķas tiesību normas, kas pārņem tieši 

piemērojamās regulu normas, un tāpēc atsevišķas likuma (MK noteikumu) normas atceļamas, 
tad pārejas noteikumos norāda attiecīgās normatīvā akta vienības, kas zaudē spēku ar īpašu 
likumu (MK noteikumiem). 

4. Turpmāk atsauci uz īpašu likumu vai īpašiem MK noteikumiem nepieciešams 
ievietot visos likumprojektos un MK noteikumu projektos. Šobrīd spēkā esošajos tiesību aktos 
minēto atsauci ievieto tikai tajos gadījumos, ja nepieciešams izdarīt kādu citu grozījumu. 

5. Atbalstīt atsevišķu ministriju priekšlikumu informatīvajā ziņojumā izvērtēt 
informācijas par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas ietver attiecīgo atsauci uz īpašu 
likumu (MK noteikumiem), sniegšanas kārtības 2 variantus: 

5.1. ministrija, kas ir atbildīga par normatīvā akta izstrādi, nākamajā dienā pēc 
normatīvā akta publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta Eiropas integrācijas 
birojam informāciju par normatīvo aktu; 

5.2. Eiropas integrācijas birojs pēc normatīvo aktu publicēšanas laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis" pats apkopo informāciju. 

6. Eiropas integrācijas birojs sagatavo īpašā likuma un īpašo MK noteikumu projektus, 
kuros tiks uzskaitīti visi attiecīgie normatīvie akti (normas), kas zaudēs spēku. 

7. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja priekšlikumu, ka: 
7.1. īpašā likuma (MK noteikumu) 1.pantā (1.punktā) nosakāms likuma mērķis; 
7.2. īpašā likuma (MK noteikumu) 2.pantā (2.punktā) nosakāmi normatīvie akti vai to 

vienības, kuri zaudē spēku līdz ar šī īpašā likuma (MK noteikumu) spēkā stāšanos. 

file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2310
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2310
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2310
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2310
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2311
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2311
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2311
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2311
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2312
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2312
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2312
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2312
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2310
file:///C:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/OLK82F6/%3f%2311


 

  

Valsts kanceleja 218 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

8. Vērst uzmanību uz Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā līguma projekta 
izstrādes juridiskās starpnozaru darba grupas 2002.gada 14.novembra sanāksmes protokola 
1.4.apakšpunktā norādīto, ka ministrijām, paredzot kāda tiesību akta panta vai punkta spēka 
zaudēšanu pēc īpašā likuma (MK noteikumu) spēkā stāšanās (proti, vai tiesību akts pēc 
atsevišķu tiesību normu svītrošanas joprojām būs darboties spējīgs un neradīs domstarpības 
normu piemērotāju vidū), nepieciešams izvērtēt katra tiesību akta saturu. 

9. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja priekšlikumu, ka īpašo likumu un īpašos MK 
noteikumus jāpieņem laikposmā starp iestāšanās līguma ratifikāciju un iestāšanās līguma 
spēkā stāšanās brīdi. 

10. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja priekšlikumu, ka īpašais likums vai īpašie MK 
noteikumi stājas spēkā ar līguma spēkā stāšanās brīdi.  

 
 

PROTOKOLS Nr. 13 

01/11/2002 
 

1. Par termina finanses lietojumu tiesību aktos 
 

(D.Vaivare, S.Līce, I.Zute, G.Kusiņš, R.Gasūns, I.Miklūna, E.Ektermane) 
 

1.1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta 
vadītājas Dainas Vaivares sniegto informāciju par termina finanses lietojumu tiesību aktos. 

1.2. Atbalstīt viedokli, ka, sākot ar brīdi, kad darbu sāk 8.Saeima un jaunizveidotais 
Ministru kabinets, tiesību aktos vārdu finanses daudzskaitļa ģenitīvā saskaņā ar Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 2002.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.12 "Par termina 
finanses locījuma formu" lietot ar latviešu valodā regulāro līdzskaņu miju s/š. 

1.3. Pieņemt zināšanai, ka šis labojums ir gramatisks un tāpēc nav nepieciešamības 
tikai nosaukuma labojuma dēļ izdarīt grozījumus esošajos tiesību aktos. 
 

2. Par vārda direktīva lietojumu tiesību akta  
Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 

 

(R.Gasūns, S.Līce, G.Kusiņš, E.Ektermane) 
 

2.1. Atbalstīt viedokli, ka vārds direktīva Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības 
direktīvām rakstāms ar mazo sākuma burtu, tāpat kā nomenklatūras vārdi rīkojums, 
noteikumi, likums. 

2.2. Pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja pārstāvja Renāra Gasūna sniegto 
informāciju, ka direktīvas nosaukuma šifrs, kas sastāv no ciparu un burtu kombinācijas, 
neapzīmē kārtas skaitli, bet gan aizstāj direktīvas nosaukumu. Neatbalstīt viedokli, ka pirms 
attiecīgās direktīvas apzīmējuma lietojams saīsinājums "Nr.". 

2.3. Atbalstīt R.Gasūna viedokli, ka tiesību akta Informatīvajā atsaucē uz Eiropas 
Savienības direktīvām izdara norādi uz pamatdirektīvu, nevis uz grozījumu direktīvā. 
Gadījumos, kad grozījums direktīvā ir būtisks, Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības 
direktīvām nosauc gan pamatdirektīvu, gan grozījumu direktīvā.  
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3. Diskusijas turpinājums par Eiropas Kopienu regulu pārņemošo 
tiesību aktu spēka zaudēšanas redakcionālo formulējumu 

 

(R.Gasūns, J.Bulāns, G.Kusiņš, M.Brizgo, A.Ļubļina, J.Aizsils, E.Ektermane) 
 

3.1. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja priekšlikumu, ka nepieciešams sagatavot 
informatīvo ziņojumu par atsauces uz Eiropas Kopienu regulu pārņemošo tiesību aktu (normu) 
spēka zaudēšanas redakcionālo formulējumu. Informatīvajā ziņojumā ietvert šādus atsauces 
redakcionālā formulējuma variantus: 

I variants:  
"Likums (noteikumi) zaudē spēku ar īpašu likumu."; 
 
II variants: 
"Likums (noteikumi) zaudē spēku ar Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, 

Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, 
Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, 
Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, 
Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas 
Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas 
Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, 
Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un 
Slovākijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā stāšanos spēkā." 

3.2. Eiropas integrācijas birojam sagatavoto informatīvo ziņojumu, kurā ietverts abu 
variantu argumentēts raksturojums un Ārlietu ministrijas darba grupas viedoklis, iesniegt 
noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā. 

… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 12 

18/10/2002 
 

… 
2. Par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām 

 

(S.Līce, M.Badovskis, G.Kusiņš, E.Ektermane) 
 
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas juriskonsultes sniegto informāciju par 

nepieciešamību atgriezties pie jautājuma par Informatīvās atsauces uz Eiropas savienības 
direktīvu lietošanu normatīvajos aktos. 

2. Atbalstīt viedokli, ka nosaukumu “Informatīvā atsauce uz Eiropas savienības 
direktīvu” lieto vienskaitlī, ja pieminēta tiek viena direktīva, un, attiecīgi - daudzskaitlī, ja 
pieminētas tiek vairākas direktīvas. 

Grozījumu izdarīšanas gadījumā Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu 
izsaka jaunā redakcijā atkarībā no nepieciešamības lietot vienskaitli vai daudzskaitli. 

3. Ievērot, ka Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu/-ām nav nodaļa – 
pēc analoģijas ar pārejas noteikumiem. 
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4. Piemēri: 

 
ja sākotnēji atsauce ir veidota uz vienu direktīvu un ir nepieciešams papildināt ar citām 

direktīvām. Grozījumu, lai papildinātu informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu, 
varētu veidot šādi: 

 
a) izsakot Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu jaunā redakcijā: 
 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu 
 
Likumā (noteikumos) iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/12/EC. 
 

un 
 
Izteikt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 
 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 
 
Likumā (noteikumos) iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/12/EC un 

2000/60/EC." 
 
 

 PROTOKOLS Nr. 11 

11/10/2002 
 

Par Eiropas Kopienu regulu piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos 
 

(J.Gromovs, I.Mangule, R.Raudzeps, U.Mihailova, M.Badovskis, I.Bergmane, A.Vītols, 
A.Ļubļina, D.Trofimovs, E.Ektermane) 

 
1. Pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja pārstāvja J.Gromova sniegto 

informāciju par Eiropas Kopienu regulu piemērošanu. 
 
2. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja un Finansu ministrijas pārstāvju viedokli par to, 

ka katra ministrija pati analizē un apzina savā kompetencē esošos normatīvos aktus, kuros ir 
iestrādātas Eiropas Kopienu regulu normas. Atbalstīt Satiksmes ministrijas viedokli, ka katrai 
ministrijai var būt nepieciešams atšķirīgs termiņš minēto normatīvo aktu apzināšanā.  

… 
4. Atbalstīt Eiropas integrācijas biroja viedokli, ka nepieciešams veidot to normatīvo 

aktu reģistru, ar kuriem tiek ieviestas Eiropas Kopienu regulu normas un kuri ir pilnībā vai 
daļēji atzīstami par spēku zaudējušiem līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Pieņemt 
zināšanai, ka šo reģistru aktuālā versijā uzturēs Eiropas integrācijas birojs. 

5. Atbalstīt sanāksmes laikā izteikto priekšlikumu, ka: 
5.1. izstrādājot jaunu normatīvā akta projektu, kas paredz ieviest Eiropas Kopienu 

regulu normas, tā pārejas noteikumos nepieciešams paredzēt atsevišķu punktu – varianti: 
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a) par šī normatīvā akta pilnīgu vai tā atsevišķu punktu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
ar īpašu likumu (īpašiem Ministru kabineta noteikumiem), 
b) norādot konkrētu dienu, ar kuru šis normatīvais akts pilnībā vai daļēji ir atzīstams par 
spēku zaudējušu; 

5.2. par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem ir ieviestas Eiropas Kopienas 
regulu normas, katra ministrija savas kompetences ietvaros sagatavo normatīvā akta projektu 
(sarakstu), kas līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā pilnībā vai daļēji atzīs par spēku 
zaudējušiem minētos normatīvos aktus. 

6. Atzīt par nepieciešamu sanāksmes dalībniekiem, pieaicinot arī Saeimas Juridiskā 
biroja pārstāvjus, vienoties par šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minēto pārejas 
noteikumu redakcionālo formulējumu.  

… 
9. Vienoties, ka turpmāk juridisko dienestu vadītāju sanāksmes notiks piektdienās 

plkst.11.00.  
 
 

PROTOKOLS Nr. 10 

07/06/2002 
 

Diskusijas turpinājums par atsauču uz Eiropas Savienības direktīvām izvietojumu 
normatīvajā aktā, to redakcionālu noformējumu un vēlamo laiku, sākot ar kuru atsauces 

tiek ievietotas Latvijas normatīvajos aktos 
 

(J.Gromovs, G.Kusiņš, V.Lukaševiča, K.Drēviņa, E.Puriņš, K.Nešpora, A.Ļubļina, M.Logins, 
A.Kveska) 

 
Ievērojot sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, vienoties: 

1. Par atsauču veidošanas nepieciešamību: 
atsauces uz ES direktīvām veidojamas visiem normatīvajiem aktiem neatkarīgi no tā, 

vai šāda atsauce uz direktīvu pašā direktīvā ir vai nav prasīta. 
 
2. Par atsauču veidošanas laiku: 
2.1. atsauces veidojamas jau tagad, nenosakot īpašu termiņu; 
2.2. atsauces veidojamas jaunajos normatīvajos aktos, kā arī izdarot grozījumus spēkā 

esošajos normatīvajos aktos;  
2.3. nav nepieciešams speciāli izdarīt grozījumus normatīvajā aktā, tikai lai ievietotu 

informatīvu atsauci uz ES direktīvām. 
 
3. Par atsauces izvietojumu normatīvajā aktā: 
atsauce ietverama normatīvā akta beigās kā atsevišķa nenumurēta vienība pirms 

Valsts prezidenta (likumos) vai Ministru prezidenta un ministra (noteikumos) parakstiem. 
 
4. Par atsauces redakcionālo noformējumu: 
nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības 

direktīvām”.  
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Veidojot atsauci, lietot šādu formulējumu: “Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet 
no direktīvas “2000/12/EC”” (pieņemšanas gads, atsauce uz saīsināto Eiropas Kopienu 
nosaukumu "EC" vai "EEC"). 

 
5. Piemēri: 

5.1. par atsauces izvietojumu likumā: 
 
Likuma teksts 
 
44.pants. Pēdējais pants 
Pārejas noteikums 
 
… 
 
Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā. 
Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 25.oktobrī. 
 
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 
 
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/12/EC. 
 
 
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga 
Rīgā, 2001.gada 14.novembrī 
 
 
 

5.2. par atsauces izvietojumu noteikumos: 
 
Noteikumu teksts 
 
33. Pēdējais punkts 
 
Noslēguma jautājums 
... 
 
Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.novembri. 
 
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/12/EC. 
 
 
Ministru prezidents A.Bērziņš 
 
 
Finansu ministrs G.Bērziņš 
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5.3. par grozījumu izdarīšanu informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 
 
I. "Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar vārdiem un skaitļiem 
šādā redakcijā: "direktīvas 2000/12/EC"". 
 
II. "Papildināt noteikumus ar nodaļu šādā redakcijā: 
 
"Informatīvā atsauce uz direktīvām” 
 
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas “2000/12/EC."” 

 
 

PROTOKOLS Nr. 9 

10/05/2002 
 

1. Par starptautisko līgumu apstiprināšanas kārtību 
 

(E.Ektermane, E.Puriņš, A.Ļubļina, A.Kveska) 
 

1.1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas 
E.Ektermanes sniegto informāciju. 

1.2. Atbalstīt viedokli, ja starptautiskais līgums vai tā projekts likumā noteiktajā kārtībā 
nav apstiprināms Saeimā, Ministru kabinets to apstiprina ar Ministru kabineta noteikumiem, 
kurus izdod saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu. 
Minētā kārtība ievērojama līdz attiecīgu grozījumu sagatavošanai likumā "Par Latvijas 
Republikas starptautiskajiem līgumiem", kurā iestrādājams pilnvarojums Ministru kabinetam 
izdot šāda satura noteikumus. 

 
2. Par atsauču uz Eiropas Savienības direktīvām izvietojumu normatīvajā aktā 

 

(R.Gasūns, S.Līce, U.Brenča, G.Kusiņš, M.Paeglīte, E.Puriņš, R.Jakovļevs, J.Gromovs, 
M.Logins, I.Miklūna, A.Lubļina, V.Lukaševiča, K.Drēviņa, A.Kveska) 

 
2.1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus un priekšlikumus. 
2.2. Nākamajā sanāksmē izskatīt atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 

izvietojuma iespējas normatīvā akta tekstā: 
2.2.1. atsevišķa vienība; 
2.2.2. noslēguma jautājumi; 
2.2.3. atsevišķs paziņojums. 
2.3. Eiropas integrācijas birojam sniegt informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu 

praksi, veidojot atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām gadījumos, kad atsauce uz direktīvu 
pašā direktīvā nav prasīta.  
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PROTOKOLS Nr. 7 

12/04/2002 
 

Par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām 
 

(A.Rozena, R.Gasūns, K.Drēviņa, G.Kusiņš, R.Jakovļevs, I.Bīlmane, A.Ļubļina, 
V.Lukaševiča, U.Mihailova, A.Kveska) 

 
1. Atbalstīt viedokli, ka nepieciešams veidot informatīva rakstura atsauces uz Eiropas 

Savienības direktīvām Latvijas normatīvajos aktos. 
2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku atšķirīgo viedokli par atsauces formulējumu un 

izvietojumu normatīvā akta tekstā, atbalstīt šādu risinājuma variantu izskatīšanu nākamajā 
sanāksmē:  

2.1. preambulā; 
2.2. normatīvā akta pantā (punktā), kas nosaka tā mērķi; 
2.3. atsevišķā normatīvā akta pantā (punktā); 
2.4. noslēguma jautājumos. 
3. Atbalstīt pamatprincipu, ka tiešas atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 

normatīvā akta tekstā pieļaujamas tikai pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. 
4. Pamatā vienoties, ka: 
4.1. tikai īpašos gadījumos, ja nav iespējams iestrādāt attiecīgo Eiropas Savienības 

direktīvas tiesību normu Latvijas normatīvā akta tekstā, var lietot tiešas atsauces uz Eiropas 
Savienības direktīvām normatīvā akta tekstā; 

4.2. šī protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minētā norma stāsies spēkā ar brīdi, kad 
Latvija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti; 

4.3. noslēguma jautājumos jāparedz, ka šī norma, kas ietver atsauci uz Eiropas 
Savienības direktīvu, stāsies spēkā ar īpašu likumu (īpašiem noteikumiem). 

… 
 

 
PROTOKOLS Nr. 6 

22/03/2002 
 

 
Par iespējamo administratīvās atbildības noteikšanu nozari regulējošos likumos 
 

(A.Rozena, I.Bišers, J.Golubevs, A.Ļubļina, J.Briede, S.Līce, J.Ilsteris, G.Kūtris, Reize, 
V.Lukaševiča, R.Raudzeps, A.Kveska) 

 
1. Pieņemt zināšanai: 
1.1. Satiksmes ministrijas pārstāves A.Ļubļinas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

pārstāvja J.Golubeva un Latvijas Universitātes lektores J.Briedes viedokli par administratīvās 
atbildības noteikšanu nozari regulējošajos likumos; 

1.2. Tieslietu ministrijas pārstāvju G.Kūtra un A.Rozenas, kā arī zvērināta advokāta 
I.Bišera viedokli par administratīvās atbildības kodificēta normatīvā regulējuma 
nepieciešamību. 
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2. Vienoties: 
2.1. saglabāt administratīvās atbildības kodificētu normatīvo regulējumu, ievērojot 

šādus nosacījumus: 
2.1.1. juridiskās tradīcijas; 
2.1.2. kodificētās normas ir savstarpēji saskaņotas; 
2.1.3. kodificētā normatīvā aktā regulējamas arī tās sfēras, kuras neiekļaujas citos 

nozari regulējošajos likumos, piemēram, sabiedriskā kārtība, sabiedriskā drošība, huligānisms; 
2.2. atbalstīt nepieciešamību izstrādāt jaunu likumu, paredzot administratīvās 

atbildības kodificēto normatīvo regulējumu; 
2.3. ņemot vērā, ka Satiksmes ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Ceļu 

satiksmes likumā" akceptēts Ministru kabineta komitejas sēdē 2002.gada 21.janvārī (prot. 
Nr.4  16.§), saglabāt to esošajā redakcijā. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

15/03/2002 
 

1. Par valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un bezpeļņas organizāciju 
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) (turpmāk – uzņēmums) pārveidošanu atbilstoši Publisko 

aģentūru likumam un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumam 
 

(I.Brūvere, U.Mihailova, I.Škutāne, J.Endziņš, J.Ilsteris, J.Golubevs, I.Gailīte, A.Kveska) 
 
Vienoties, ka: 
1.1. pārveidojot uzņēmumu par valsts aģentūru, citu valsts iestādi vai 

kapitālsabiedrību, sagatavojami divi Ministru kabineta rīkojuma projekti: 
1.1.2. par uzņēmuma pārveidošanu, paredzot tajā uzņēmuma saistību un tiesību (kas 

ietver kustamo mantu un finansu līdzekļus) pārņēmēju pēc stāvokļa uz konkrēto datumu; 
1.1.3. par uzņēmuma nekustamās mantas pārņemšanu valsts īpašumā, paredzot tajā 

arī nekustamās mantas valdītāju un nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts 
vārda; 

1.2. ja paredzēta uzņēmuma reorganizācija, to sadalot, Ministru kabineta rīkojuma 
projektā par uzņēmuma pārveidošanu jārisina jautājums arī par kustamās mantas nodošana 
citai valsts aģentūrai, valsts iestādei vai kapitālsabiedrībai; 

1.3. Ministru kabineta rīkojuma projektā par uzņēmuma pārveidošanu, kurā ir 
paredzēta kustamās mantas nodošana, īpašuma tiesības un valdījuma tiesības apliecinoši 
dokumenti uz kustamo mantu nav jāpievieno; 

1.4. Ministru kabineta rīkojuma projektā par uzņēmuma nekustamās mantas 
pārņemšanu valsts īpašumā jāpievieno īpašuma tiesības un valdījuma tiesības apliecinoši 
dokumenti uz nekustamo mantu, piemēram, zemesgrāmatas akts, darījuma akts par ēku 
(būvju) iegūšanu, tiesas spriedums vai lēmums, administratīvā kārtībā pieņemts akts, 
zvērināta revidenta apliecināta valsts uzņēmuma izziņa par to, ka dzīvojamā māja ir valsts 
uzņēmuma pamatlīdzekļu sastāvā, citi dokumenti, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku 
iegūšanu; 

1.5. lai atvieglotu valsts iestāžu veidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, censties 
samazināt iestāžu kompetences regulējumu likumprojektos un likumprojektos pamatā iekļaut 
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normas, kas nosaka valsts iestāžu funkcijas, no kurām izriet iestādes tiesības izdot 
administratīvus aktus, un kas saistītas ar normatīvo aktu ievērošanas kontroli un uzraudzību; 

1.6. piemērojot Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu, likumā paredzētās 
aģentūras, izveidojamas, reorganizējamas, likvidējamas ar MK rīkojumu; likumprojekta 
pārejas noteikumos vēlams paredzēt normas par aģentūras izveidošanu, reorganizāciju vai 
likvidāciju;  

1.7. atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumu Nr.16 "Kārtība, kādā 
valsts (pašvaldību) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) 
aģentūrām" 8.punktam Ministru kabineta rīkojuma projektā jāparedz valsts uzņēmuma 
reorganizācijas sākšanas un pabeigšanas diena; pārveidojamam uzņēmumam reorganizācijas 
periodā (līdz tā izslēgšanai no Uzņēmuma reģistra) saglabājas attiecīgā uzņēmuma nosaukums 
un statuss; 

1.8. aģentūrai var būt teritoriālas un patstāvīgas struktūrvienības. Aģentūras nolikumā 
norāda teritoriālās struktūrvienības, to apkalpes zonas un, ja nepieciešams, tai nodoto 
aģentūras centrālās vadības kompetenci (piemēram, darbinieku pieņemšana, atlaišana, 
saimniecisku līgumu slēgšana). Patstāvīgās struktūrvienības veido gadījumos, ja tām tiek 
nodota daļa no aģentūras centrālās vadības kompetences (piemēram, darbinieku 
pieņemšana, atlaišana, saimniecisku līgumu slēgšana), un aģentūras nolikumā norāda 
patstāvīgo struktūrvienību funkcijas un to vadītāju kompetenci.  
 

2. Par uzņēmējdarbības veikšanu bezpeļņas formā 
 

(I.Gailīte, U.Mihailova, J.Endziņš, S.Salmiņa, R.Osvalde, J.Kulbergs, V.Lukaševiča) 
 
Pieņemt zināšanai: 

2.1. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieka J.Endziņa sniegto informāciju, 
ka Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.pantā minētā norma (Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc 
Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši 
likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts) par attiecīgu likumu pieņemšanu ir paredzēta kā 
Biedrību un nodibinājumu likuma pieņemšana; 

2.2. ka Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumprojekta 
pārejas noteikumu 3.punktā paredzēts, ka līdz attiecīgu likumu pieņemšanai augstskolu 
dibinātie valsts bezpeļņas zinātniskie vai mācību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pēc 
Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās turpina darboties atbilstoši likumiem, 
saskaņā ar kuriem tie nodibināti; 

2.3. ka, ievērojot iepriekš minēto, nepieciešams konceptuāls risinājums valsts 
bezpeļņas zinātnisko vai mācību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) turpmākai darbībai. 

 
 

  



 

  

Valsts kanceleja 227 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

PROTOKOLS Nr. 4 

08/03/2002 
 

Jautājumi par Publisko aģentūru likumu saistībā ar Komerclikuma ieviešanu 
 

1. Par normatīvās bāzes sakārtošanu atbilstoši Komerclikuma terminoloģijai 
 

(I.Prancāne, U.Mihailova, V.Lukaševiča, J.Ilsteris, A.Ļubļina, I.Millersone, I.Brūvere, 
I.Kaļupniece, J.Kulbergs, I.Bīlmane, N.Sniedze, A.Osīte, R.Osvalde, A.Kveska) 

 
Ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 4.pantu – "pārejas periodā 

Komerclikuma izpratnē saprotami citos normatīvajos aktos lietotie termini" un pārejas 
noteikumu 1.punktu – "ar 2005.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par 
uzņēmējdarbību" un citus uzņēmējdarbību līdz šim reglamentējošus dokumentus", vienoties, 
ka:  

1.1. jaunu likumu projektos viennozīmīgi jālieto Komerclikumā lietotā terminoloģija; 
1.2. izstrādājot grozījumus likumos, jāparedz normas, kas līdz šim uzņēmējdarbību 

raksturojošos terminus aizstāj ar Komerclikumā lietotiem terminiem; 
1.3. ja likumā, uz kura pamata paredzēts izdot noteikumus, netiek lietota 

Komerclikuma terminoloģija un līdz šim uzņēmējdarbību raksturojošā terminoloģija, 
noteikumu projektā viennozīmīgi jālieto Komerclikuma terminoloģija; 

1.4. pārejas periodā līdz 2005.gada 1.janvārim ievērot principu, ka noteikumu 
projektos jāievēro terminoloģija, kas lietota likumā, uz kura pamata izdodami attiecīgie 
noteikumi; 

1.5. izdarot grozījumus noteikumos, atbilstoši iepriekšminētajam jāizvērtē, vai likums, 
uz kura pamata noteikumus izdod, ļauj sakārtot noteikumu terminoloģiju atbilstoši 
Komerclikuma terminoloģijai, un tad visā noteikumu tekstā jāaizstāj līdz šim uzņēmējdarbību 
raksturojošā terminoloģija ar Komerclikuma terminoloģiju; 

1.6. ņemot vērā, ka visos gadījumos nav iespējams tehniski aizstāt līdzšinējo 
terminoloģiju ar jaunu (piemēram, likums "Par uzņēmumu ienākumu nodokli") Finansu 
ministrijai savlaicīgi (pirms budžeta likumprojektu paketes sagatavošanas) jāanalizē situācija 
nodokļu likumos un jāizvērtē nepieciešamība izstrādāt jaunus likumus; 

1.7. lai sakārtotu normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju, normatīvo aktu izstrādes 
procesā jācenšas izvairīties no vienādu terminu ar dažādu skaidrojumu lietošanas (piemēram, 
Darba likuma 5.pants – "Uzņēmums šā likuma izpratnē ir jebkura organizatoriska vienība, kurā 
darba devējs nodarbina savus darbiniekus."). 
 

2. Par vispārējām un speciālajām tiesību normām 
 

(U.Mihailova, V.Lukaševiča, J.Endziņš, J.Golubevs, J.Kulbergs, I.Brūvere, A.Ļubļina,  
R.Osvalde, A.Kveska) 

 
Interpretējot Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 1.punktu – "Par valsts 

(pašvaldību) aģentūrām pārveidojamie valsts (pašvaldību) uzņēmumi un bezpeļņas 
organizācijas formā valsts (pašvaldību) nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) 
reorganizējami līdz 2002.gada 31.decembrim" un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības 
likuma 25.panta trešo daļu – "Valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā 
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bezpeļņas organizācija, līdz 2003.gada 31.decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu noteiktā 
kārtībā var pārveidot par valsts iestādi", vienoties, ka: 

2.1. Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 1.punkts attiecībā uz Komerclikuma 
spēkā stāšanās kārtības likuma 6. un 25.pantā noteikto ir speciālā tiesību norma un attiecībā 
uz tām bezpeļņas organizācijām, kas pārveidojamas par valsts vai pašvaldību aģentūrām, ir 
jāpiemēro Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 1.punktā noteiktais termiņš; 

2.2. ņemot vērā lietderības apsvērumus, Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu 
lietās sekretariātam jāizvērtē nepieciešamība sagatavot grozījumus Publisko aģentūru likuma 
pārejas noteikumu 1.punktā, saskaņojot termiņu ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības 
likuma 25.panta trešajā daļā noteikto; 

2.3. ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās likuma pārejas noteikumu 1.punktu – "ar 
2005.gada 1.janvāri spēku zaudē likums "Par akciju sabiedrībām"", valsts uzņēmums 
(uzņēmējsabiedrība), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība, 
nepārkāpjot spēkā esošajos likumos (Publisko aģentūru likums, Komerclikuma spēkā stāšanās 
kārtības likums) noteikto, bez reorganizācijas var darboties līdz 2005.gada 1.janvārim. 

  
3. Par publisko aģentūru nosaukumu 

 

(J.Endziņš, U.Mihailova, N.Sniedze, R.Osvalde, A.Kveska) 
 
3.1. Ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 30.oktobra sēdē (prot. Nr.53  19.§) 

Tieslietu ministrijai doto uzdevumu izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību 
akta projektu par grozījumiem likumā, lai Uzņēmumu reģistrā netiktu reģistrētas 
uzņēmējsabiedrības, kuru nosaukumā ietverts vārds "aģentūra", vienoties, ka attiecīgais 
likumprojekts sagatavojams, ievērojot principu, kas ietverts Komerclikuma 29.panta pirmajā 
daļā - "Firmā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem 
apstākļiem, it īpaši par komersanta vai komercdarbības veidu vai arī par komercdarbības 
apjomu" un piektajā daļā - "firma nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) 
nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība"". 

3.2. Ievērojot, ka saskaņā ar Publisko aģentūru likumu valsts aģentūras nosaukumā 
ietver vārdkopu "valsts aģentūra" vai tās saīsinājumu "v/a" (4.panta otrā daļa) un pašvaldības 
aģentūras nosaukumā ietver vārdkopu "pašvaldības aģentūra" vai tās saīsinājumu "p/a" 
(23.panta otrā daļa), katrā konkrētā gadījumā analizējama situācija, kā pareizi veidojams 
valsts (pašvaldību) aģentūru nosaukums (piemēram, valsts aģentūra "Maksātnespējas 
administrācija" jeb Maksātnespējas valsts aģentūra; valsts aģentūra "Tehnisko palīglīdzekļu 
centrs" jeb Tehnisko palīglīdzekļu valsts aģentūra). 
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PROTOKOLS Nr. 3 

15/02/2002 
 

 
1. Par lietderības apsvērumiem ierēdņa iecelšanai amatā uz noteiktu laiku 

 

(M.Knoks, M.Līdumniece, R.Raudzeps, E.Puriņš, A.Kveska) 
 

1. Pieņemt zināšanai Valsts civildienesta pārvaldes Civildienesta kontroles daļas 
vadītāja M.Knoka sniegto informāciju par lietderības apsvērumiem ierēdņa iecelšanai amatā 
uz noteiktu laiku. 

2. Atbalstīt viedokli, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 1.pantu un 11.panta 
pirmo daļu personu ierēdņa amatā var iecelt uz noteiktu laiku, obligāti norādot attiecīgajā 
dokumentā dienesta apstākļus, kas ir pamatoti un dokumentāri pierādāmi. Dienesta apstākļi 
nav saistāmi ar ierēdņa prasmēm vai kvalifikāciju. 
… 
 
 

PROTOKOLS Nr. 1 

18/01/2002 
 

1. Par Tieslietu ministrijas iesniegto jautājumu par juridisko formulējumu attiecībā uz 
normu spēkā stāšanos saistībā ar Latvijas Republikas iespējamo iestāšanos Eiropas 

Savienībā 
 

S.Harbacēviča, G.Kusiņš, E.Puriņš, R.Gasūns, U.Mihailova, R.Osvalde, A.Kveska, I.Miklūna, 
A.Ļubļina 

 
1.1. Pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja, Tieslietu ministrijas un Valsts 

kancelejas sagatavoto informāciju par juridisko formulējumu attiecībā uz normu spēkā 
stāšanos saistībā ar Latvijas Republikas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. 

1.2. Atbalstīt priekšlikumu, ka tiesību akts vai atsevišķas tā normas, kuru spēkā 
stāšanās saistīta ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienības, stājas spēkā ar atsevišķu tiesību 
aktu, attiecīgi paredzot, ka likums stājas spēkā ar īpašu likumu un Ministru kabineta noteikumi 
– ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem. 

1.3. Atbalstīt viedokli, ka iepriekšminētajā īpašajā likumā un īpašajos Ministru kabineta 
noteikumos tiks norādīti visi tiesību akti un to atsevišķās normas, kas stājas spēkā ar brīdi, kad 
Latvija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. 

1.4. Izstrādājot tiesību aktu projektus, normas, kas saistītas ar iespējamo iestāšanos 
Eiropas Savienībā, formulēt kā atsevišķas vienības – nodaļas, pantus, punktus. 
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2. Par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām 
 

R.Gasūns, S.Harbacēviča, G.Kusiņš, E.Puriņš, A.Kveska, I.Miklūna 
 

2.1. Pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja, Tieslietu ministrijas un Valsts 
kancelejas sagatavoto informāciju par atsauču uz Eiropas Savienības direktīvām lietošanu 
citās kandidātvalstīs. 

2.2. Pieņemt zināšanai, ka atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām tiesību aktā var 
būt gan informatīva, gan normatīva rakstura mērķis. 

2.3. Pieņemt zināšanai, ka sanāksmes dalībniekiem nav vienotas izpratnes un viedokļa 
minētajā jautājumā. 

2.4. Sanāksmes dalībniekiem iesniegt Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā 
atsauču uz Eiropas Savienības direktīvām formulējumu piemērus tiesību aktos. 
… 
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2001 
 

PROTOKOLS Nr. 19 

07/12/2001 
 

1. Sanāksmes dalībnieki izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto jautājumu par Ārējo 
normatīvo aktu spēkā esības likumprojektu un ar to saistītajiem grozījumiem Ministru 
kabineta iekārtas likumā un vienojās par sekojošo: 

1.1. par ministra tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus: 
1.1.1. atbalstīt viedokli, ka, minētajā likumprojektā paredzot ministram tiesības izdot 

ārējos normatīvos aktus, vienlaikus nepieciešams izdarīt grozījumus Administratīvā procesa 
likumā, Satversmes tiesas likumā, Ministriju iekārtas likumā. Šos likumprojektus vēlams skatīt 
vienlaikus; 

1.1.2. nepieciešams paredzēt precīzu procedūru, kā tiks izdarīti grozījumi ministra 
izdotajos tiesību aktos, šo tiesību aktu publicēšanas iespējas un spēkā stāšanās kārtību; 

1.1.3. nepieciešams atrunāt ministra izdoto noteikumu un Ministru kabineta izdoto 
noteikumu kompetenci, kā arī atrunāt kārtībā, kā rīkoties gadījumos, kad pārklājas vairāku 
ministru kompetences; 

1.1.4. atbalstīt viedokli, ka procedūras jautājumus iespējams atrunāt Ministru 
kabineta kārtības rullī; 

1.1.5. turpināt izvērtēt, vai ir nepieciešamas ministra tiesības izdot tiesību aktus; 
1.1.6. pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Satiksmes ministrija atbalsta 

ministra tiesības izdot ārējos normatīvos aktus; 
1.1.7. Eiropas integrācijas birojam sniegt informāciju par ārvalstu pieredzi; 
1.2. par Ārējo normatīvo aktu spēkā esības likumprojektu: 
1.2.1. darba grupai izvērtēt jauna likuma izstrādāšanas vai grozījumu izdarīšanas 

likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" lietderību; 

1.2.2. pieņemt zināšanai, ka likumprojekta 9.pantā uzskaitītie gadījumi, kad juridisko 
spēku zaudē normatīvais akts vai tā daļa, nav pilnīgi (piemēram, nav paredzēts gadījums, kad 
Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti Satversmes 81.panta kārtībā, zaudē spēku), kā arī 
izvērtēt, cik lietderīgi normatīvajā aktā ietvert tiesību teorijas jautājumus; 

1.2.3. atbalstīt viedokli par vienota ārējo normatīvo aktu reģistra un ārējo normatīvo 
aktu datu bāzes nepieciešamību, darba grupai precizēt jautājumu par reģistru un datu bāzi, 
atrunājot datu bāzes finansēšanas kārtību un piederību; 

1.2.4. turpināt izvērtēt jautājumu par oficiālajām publikācijām (laikraksts "Latvijas 
Vēstnesis" un likumu krājums); 

1.2.5. paredzēt, ka Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija normatīvo aktu 
sistematizācijas jomā; 

1.2.6. Tieslietu ministrijai izvērtēt jautājumu par finansējumu šī likuma ieviešanai. 
 
2. Par juridisko formulējumu attiecībā uz normu spēkā stāšanos saistībā ar Latvijas 
Republikas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā: 
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2.1. atbalstīt viedokli, ka normatīvajos aktos attiecībā par konkrētā akta vai atsevišķas tā 
normas spēkā stāšanos saistībā ar Latvijas Republikas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā 
jālieto vienots juridiskais formulējums, kas ir precīzs un nepārprotams; 
2.2. darba grupai turpināt darbu un vienoties par konkrētu juridisko formulējumu; 
 
3. Par norādes uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.pantu noformēšanu – turpmāk, 
iesniedzot tiesību aktu projektus, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 
14.pantu, norādi formulēt šādi: "Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 
pirmās daļas 3.punktu". 

 
 

PROTOKOLS Nr. 18 

16/11/2001 
 
1. Sanāksmes dalībnieki turpināja diskusiju un uzklausīja darba grupas pārstāvju, kas 
izstrādā likumprojektus par nevalstiskajām organizācijām, ziņojumu par Biedrību un 
nodibinājumu likuma spēkā stāšanās likumprojektu un vienojās par sekojošo: 

1.1. likumprojekta 5.panta nosaukumā svītrot vārdus "pārejas posmā"; 
1.2. svītrot likumprojekta 6.panta otro, trešo un piekto daļu; 
1.3. likumprojekta 7.panta nosaukumā svītrot vārdus "pārejas periodā"; 
1.4. precizēt likumprojekta 7.panta trešās daļas redakciju, paredzot, ka Biedrību un 

nodibinājumu likumu biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītiem subjektiem piemēro 
sākot ar ieraksta izdarīšanas brīdi; 

1.5. izslēgt likumprojekta 14.pantu, ņemot vērā, ka tajā minēto jautājumu regulē 
Publisko aģentūru likums; 

1.6. precizēt 16.panta otro daļu, papildinot to ar vārdiem "cik tālu to nosaka citi 
likumi"; 

1.7. likumprojekta 15.pantu pārcelt uz pārejas noteikumiem; 
1.8. precizēt likumprojekta pārejas noteikumu 3.punkta redakciju un aizstāt vārdus 

"attiecīgo normatīvo aktu" ar vārdiem "attiecīgo likumu"; 
1.9. konceptuāli izvērtēt likumprojekta 8.panta otro daļu, ņemot vērā Tieslietu 

ministrijas priekšlikumu par atkārtoti sasauktās sapulces lēmuma pieņemšanas procedūru 
gadījumā, ja no diviem pārstāvjiem viens balso "par", bet otrs – "pret"; 

1.10. apvienot likumprojekta 12. un 21.pantu; 
1.11. ņemot vērā, ka likumprojekta 10.panta nosaukums neatbilst panta saturam, 
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: "Biedru un dibinātāju statusa iegūšana"; 
1.12. svītrot likumprojekta 17.panta sestajā daļā vārdu "visi". 

 
2. Jautājumā par grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta noteikumos, kuri izdoti saskaņā ar 
likumu, kas jau ir zaudējis spēku, bet kura pārejas noteikumos paredzēta to spēkā esamība 
līdz attiecīgam brīdim (piemēram, Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.251 
"Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu 
apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina 
zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū", attiecībā 
uz kuriem Veterinārmedicīnas likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzēts, ka šie noteikumi 
ir spēkā līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai), atbalstīt sanāksmes 
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dalībnieku viedokli, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likumu, 
kas zaudējis spēku, nav pieļaujami un tie jāizdod jaunā redakcijā saskaņā ar jauno likumu. 
 

 
PROTOKOLS Nr. 17 

02/11/2001 
 
1. Sanāksmes dalībnieki turpināja diskusiju un uzklausīja darba grupas pārstāvju, kas 
izstrādā likumprojektus par nevalstiskajām organizācijām, ziņojumu par Sabiedriskā labuma 
organizāciju likumprojektu un vienojās par sekojošo: 

1.1. likumprojekta 2.panta trešo daļu precizēt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām 
(bez nolieguma) un pārkārtot to kā atsevišķu pantu, kā arī šī panta otrās daļas 14.punktā 
svītrot vārdu "jebkura"; 

1.2. ievērojot, ka likumprojekta 4.panta nosaukums neatbilst tā saturam, ierosināt 
likumprojekta 4.pantu attiecīgi precizēt, nosakot sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un 
iestrādāt to kā likumprojekta 2.pantu; 

1.3. Labklājības ministrijai izvērtēt likumprojekta 3.pantā minētās sociāli 
mazaizsargātās un maznodrošinātās personas un ģimenes statusu saistībā ar citiem likumiem 
un iesniegt savus priekšlikumus darba grupai; aizstāt šī panta 10.punktā vārdu "piemaksas" ar 
vārdu "pabalsti"; 

1.4. likumprojektā noteikt Sabiedriskā labuma komisijas darbības uzraudzības kārtību, 
statusu un padotību atbilstoši Valsts pārvaldes likumprojekta koncepcijai (likumprojekta 
5.panta pirmā daļa); 

1.5. likumprojekta 5.panta trešajā daļā minēto komisijas sastāvu, kā arī šī panta 
ceturtajā un piektajā daļā minēto jautājumu regulējumu atstāt Ministru kabineta 
kompetencē, attiecīgi precizējot šī panta otro daļu; 

1.6. ierosināt atteikties no likumprojekta dalījuma nodaļās; 
1.7. pieņemt zināšanai Latvijas Sporta federācijas padomes ģenerālsekretāra E.Puriņa 

sniegto informāciju un viedokli par minēto likumprojektu; Latvijas Sporta federācijas padomei 
iesniegt darba grupai priekšlikumus par amatieru sporta definīciju un darbības kritērijiem 
(likumprojekta 2.panta otrā daļa). Darba grupai attiecīgi precizēt likumprojektu vai Latvijas 
Sporta federācijas padomei sagatavot priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem Sporta 
likumprojektā. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 16 

19/10/2001 
 
1. Sanāksmē tika uzklausīts darba grupas, kas izstrādā likumprojektus par nevalstiskajām 
organizācijām, pārstāvju ziņojums par Biedrību un nodibinājuma likumprojekta, par 
Biedrību un nodibinājuma likuma spēkā stāšanās likumprojekta un Sabiedriskā labuma 
organizāciju likumprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem. 
 
2. Par Biedrību un nodibinājumu likumprojektu: 
2.1. pieņemt zināšanai, ka biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības finansiālie 
apjomi nav ierobežoti (likumprojekta 5.pants); 
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2.2. pieņemt zināšanai, ka ieraksts biedrību reģistrā ir spēkā no tā izdarīšanas brīža; ja ieraksts 
ir kļūdains, tad subjekts ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību no valsts saskaņā ar Civillikumu 
(likumprojekta 17.pants); 
2.3. pieņemt zināšanai, ka biedrības un nodibinājumi var finansiāli stimulēt darbiniekus, 
piemēram, stipendijas veidā. Finansu līdzekļu piešķiršana tiek kontrolēta vispārējas 
uzraudzības veidā un paļaujoties uz iekšējo kontroli organizācijā (valsts kontrole tiek 
nodrošināta sabiedriskā labuma organizācijām, tās reizi gadā iesniedz komisijai pārskatu par 
savu darbību) (likumprojekta 7.pants); 
2.4. pieņemt zināšanai, ka biedrību un nodibinājumu skaits pa darbības nozarēm nav 
ierobežots; 
2.5. pieņemt zināšanai, ka likumprojektā nav noteikts, ka biedrību nosaukumā jābūt vārdam 
"biedrība" (likumprojekta 4.panta otrā daļa); 
2.6. ieteikt aizstāt terminu "brīvprātīgais darbs" ar terminu "bezatlīdzības darbs" 
(likumprojekta 6.pants). Pieņemt zināšanai, ka šāda veida darbs nav saistīts ar darba tiesisko 
regulējumu, tādēļ darba līgums netiek slēgs. Iespējams noslēgt pilnvarojumu līgumu vai 
parakstīt darba veikšanas noteikumus, kuros darba veicējam paredzēta zināma atlīdzība vai 
darba izdevumu kompensācija (likumprojekta 6.panta otrā daļa). Nav atrunāts jautājums, vai 
bezatlīdzības darba veicēji tiek sociāli apdrošināti, piemēram, pret nelaimes gadījumiem; 
2.7. pieņemt zināšanai, ka nevalstisko organizāciju reģistru kārto Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrs sākot ar 2003.gada 1.janvāri (likumprojekta 12.pants); 
2.8. ieteikt formulējumu "ieinteresētā persona" aizstāt ar konkrētāku un nepārprotamāku 
formulējumu (likumprojekta 16.panta pirmā daļa); 
2.9. pieņemt zināšanai, ka aprēķinus par administratīvajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
attiecīgā izraksta vai kopijas izgatavošanu un izsniegšanu, Finansu ministrija pievieno, 
iesniedzot attiecīgo tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā (likumprojekta 
20.panta otrā daļa); 
2.10. pieņemt zināšanai, ka biedrības un nodibinājumi iesniegs reģistra iestādei gan 
grozījumus savas organizācijas statūtos, gan jaunus statūtus, lai tie būtu pieejami aktuālā 
versijā (likumprojekta 15.panta otrā daļa); 
2.11. atbalstīt viedokli, ka, dibinot biedrības un nodibinājumus uz testamenta pamata, 
testamentam pievienojams attiecīgais tiesas nolēmums, lai nekustamo īpašumu būtu 
iespējams reģistrēt Zemesgrāmatu nodaļā (likumprojekta 91.panta ceturtā daļa); 
2.12. pieņemt zināšanai, ka biedrību un nodibinājumu kreditoru aizsardzība notiek saskaņā ar 
Civilprocesa likumu (likumprojekta 66.pants); 
2.13. pieņemt zināšanai, ka šajā pantā minētais atsevišķais likums par kārtību, kādā 
izbeidzama biedrības darbība bankrota gadījumā, ir likuma pārejas noteikumu 3.punktā 
minētais maksātnespējas likums, kura izstrādāšanu paredz Komerclikuma spēkā stāšanās 
kārtības likumprojekts (likumprojekta 106.pants); 
2.14. pieņemt zināšanai, ka piecu gadu noilgums ir saskaņots ar Komerclikumā minēto 
noilgumu (likumprojekta 84.panta otrā daļa). 
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PROTOKOLS Nr. 15 

28/09/2001 
 
1. Par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām: 

1.1. pieņemt zināšanai Eiropas integrācijas biroja pārstāvja J.Gromova, Tieslietu 
ministrijas pārstāvja A.Bukas un Valsts kancelejas juriskonsultes S.Līces sniegto informāciju un 
sagatavoto materiālu par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām; 

1.2. ievērojot ārvalstu pieredzi un praksi, atbalstīt viedokli, ka nav nepieciešams 
iekļaut normatīvajā aktā atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām; 

… 
1.4. Tieslietu ministrijai izvērtēt un sagatavot priekšlikumus valsts iestāžu juridisko 

dienestu pārstāvju sanāksmei par iespējām Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā lietot 
(izveidot) 1.3.apakšpunktā minēto neoficiālo atsauču formu, izpētot ārvalstu pieredzi; 

1.5. Eiropas integrācijas birojam izpētīt un sagatavot priekšlikumus valsts iestāžu 
juridisko dienestu pārstāvju sanāksmei par kandidātvalstu pieredzi sabiedrības informēšanā 
par direktīvu ieviešanu un iespējamo atsauču veidošanu uz tām normatīvajos aktos; 

 
2. Par padomes locekļu un valdes locekļu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata: 

2.1. pieņemt zināšanai Valsts kancelejas juriskonsultes I.Škutānes sniegto informāciju 
un sagatavoto materiālu par padomes locekļu un valdes locekļu iecelšanu amatā un 
atbrīvošanu no amata; 

2.2. atbalstīt viedokli likumprojekta izstrādes gaitā apsvērt iespēju formulējuma 
"amatpersonu ieceļ Ministru kabinets" vietā lietot "kandidatūru apstiprina Ministru 
kabinets"; 

2.3. atbalstīt viedokli, ka, ja likumā ir pilnvarojums Ministru kabinetam iecelt amatā 
vai atbrīvot no amata padomes locekli vai valdes locekli, tad Ministru kabinetam 
nepieciešams pieņemt divus rīkojumus (administratīvus aktus) – vienu par padomes locekļa 
vai valdes locekļa iecelšanu amatā, otru – par atbrīvošanu no amata, un sagatavot attiecīgus 
grozījumus iepriekšējā Ministru kabineta rīkojumā par padomes vai valdes sastāva 
apstiprināšanu. 

 
3. Par vārdu secību vārdu savienojumos "stāties spēkā" un "zaudēt spēku": 

3.1. pieņemt zināšanai profesores V.Skujiņas sniegto informāciju un sagatavoto 
materiālu; 

3.2. atbalstīt viedokli, ka katrā konkrētā gadījumā izvērtējama gramatiskā konstrukcija, 
ievērojot juridiskās tehnikas prasības. 
 
4. Par Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pārstāves U.Mihailovas 
sanāksmē izvirzīto jautājumu par izziņas par vērā ņemtajiem un noraidītajiem 
priekšlikumiem un iebildumiem ministriju atzinumos noformēšanu un ministriju atzinumu 
noformēšanu: 

4.1. atbalstīt viedokli, ka nepieciešams precizēt formu izziņai par vērā ņemtajiem un 
noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem ministriju atzinumos; 

4.2. atbalstīt viedokli, ka ministrijām atzinumos nepieciešams precīzi nošķirt būtiskos 
iebildumus un būtiskos priekšlikumus; 
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4.3. vienoties, ka juridisko dienestu vadītāji sagatavos attiecīgus priekšlikumus 
izskatīšanai valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē par 4.1.apakšpunktā minēto izziņu. 
 

 
PROTOKOLS Nr. 13 

31/08/2001 
 
… 

2. Par uzņēmējsabiedrību statūtu apstiprināšanu un to noformēšanu: 
2.1. pieņemt zināšanai Valsts kancelejas juriskonsultes I.Gailītes sniegto informāciju 

par valsts uzņēmējsabiedrību (valsts akciju sabiedrība "Valsts zāļu aģentūra") statūtu 
apstiprināšanas kārtību Ministru kabinetā; 

2.2. atbalstīt viedokli, ka uzņēmējsabiedrību statūti nesatur normas, kuras ir saistošas 
visām fiziskajām un juridiskajām personām vai atsevišķām to grupām (sk. Ministru kabineta 
1996.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības 
noteikumi" doto Ministru kabineta noteikumu definīciju), bet attiecas uz tajos minētajām 
fiziskajām vai juridiskām personām attiecībā uz konkrētu jautājumu (sk. Ministru kabineta 
1996.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības 
noteikumi" doto Ministru kabineta rīkojuma definīciju); 

2.3. pamatojoties uz 2.2.apakšpunktu, atbalstīt viedokli: 
2.3.1. turpmāk valsts uzņēmējsabiedrību statūtus apstiprināt ar Ministru kabineta 

rīkojumu, noformējot tos kā pielikumu; 
2.3.2. katrā konkrētajā gadījumā izvērtēt Ministru kabinetā apstiprināmo statūtu 

projektu saturu, izslēdzot tās normas, kurām ir normatīvs raksturs; 
2.3.3. grozījumus jau apstiprinātajos statūtos, kas noformēti Ministru kabineta 

noteikumu veidā, arī turpmāk sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 
noteikumu projekta veidā. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 12 

13/07/2001 
 
1. Pieņemt zināšanai Unas Mihailovas sniegto informāciju par Valsts pārvaldes 

likumprojekta  konceptuālajām vadlīnijām.  
 
2. Juridisko dienestu pārstāvji izskatīja likumprojektu un aicina likumprojekta autorus 
izvērtēt sekojošus konceptuālas dabas problēmjautājumus: 
2.1. likumprojektā paredzēts, ka tā mērķis ir noteikt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu 
un sabiedrībai pieejamu, saskaņā ar Satversmes 58.pantu Ministru kabinetam padoto valsts 
pārvaldi. LR Satversmes 58.pants nosaka, ka Ministru kabinetam padotas ir valsts pārvaldes 
iestādes. Likumprojekts paredz, ka, iestāde ir publisko tiesību juridiskās personas veidojums, 
kuram ir savs personāls, resursi un ar normatīvo aktu noteikta kompetence, kas neatbilst 
vispārpieņemtajai praksei (šī likuma izpratnē nav obligāti jābūt juridiskas personas statusā); 

Izvērtējama likumprojekta mērķa atbilstība LR Satversmes 58.pantam, ievērojot, ka 
likumprojektā Ministru kabinets definēta kā iestāde (1.pants) un pašvaldības definētas kā 
atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, kas ir Ministru kabineta pārraudzībā. 
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2.2. ievērojot, ka LR Satversmē un Ministru kabineta iekārtas likumā nav paredzēti valsts 
ministri, nav atbalstāms noteikt valsts ministra kompetenci šajā likumā, kā arī noteikt to kā 
augstāko amatpersonu aiz ministra (23.pants; 35.panta ceturtā daļa); 
2.3. precizējama parlamentārā sekretāra vieta, loma un atbildība valsts pārvaldes 
institucionālajā sistēmā; pēc piedāvātā varianta parlamentārais sekretārs ir augstāka 
amatpersona nekā valsts sekretārs (24.pants un 35.panta ceturtā daļa); 
2.4.  nav ievērota vienota pieeja valsts centrālo pārvaldes iestāžu struktūrā – ja ministrijai 
netiek definēta padotības forma, tad Valsts kancelejai tā ir noteikta – Ministru prezidenta 
pakļautībā (13.pants; 20. un 27.pants, 34.panta pirmā daļa), izvērtējams Valsts kancelejas 
statuss, ievērojot projektā paredzēto funkciju – pārvaldīt Ministru kabineta budžetu 
(29.pants) un pārvaldīt Ministru kabineta lietvedību (28.panta pirmā daļa); 
2.5. pakļautības un pārraudzības elementi ir tik līdzīgi, ka abi padotības veidi praktiski 
neatšķiras viens no otra; nav akcentēta pārraudzības elastība, ievērojot, ka likumā dotais 
augstākas iestādes vai amatpersonas ietekmes rādītāji nav izsmeļoši (37. un 38.pants); 
likumprojektā vispār netiek regulēta pārziņā esošu iestāžu darbība un ievērojot, ka nav 
pārejas normas, nav skaidrs šo iestāžu turpmākais liktenis; 
2.6. nav atbalstāma juridiskā konstrukcija, ka likums paredz regulējumu, vienlaicīgi paredzot 
citai institūcijai noteikt citu kārtību un visbeidzot nosakot, ka attiecīgo jautājumu regulē citi 
likumi: (45.panta otrā daļas palīgteikums; 51.panta trešās daļas palīgteikums; 56.panta trešā 
un sestās daļas kopsakarība; 57.panta pirmās daļas otrais teikums; 60.panta otrais teikums; 
85.panta otrās un trešās daļas kopsakarība), kā arī izvērtējama Ministru kabinetam nodotā 
kompetence  - noteikt valsts centrālās pārvaldes institucionālo sistēmu un darba organizāciju 
satversmes un likuma ietvaros un noteikt pārvaldes lēmuma tiesiskuma un lietderības pēc 
kontroles kārtību (8.panta otrā daļa; 53.panta ceturtā daļa); 
2.7. likumprojektā nav ievērots princips par to, ka  likuma valodai jābūt skaidrai, vienkāršai un 
uztveramai; likumprojekta valoda ir pārāk sarežģīta; 
2.8. nav atbalstāms, ka tiek regulēti tiesību teorijas jautājumi – definēta Latvijas republika 
(4.panta pirmā daļa), sākotnējā un atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona (1. un 
4.pants); 
2.9. nav pievērsta pietiekama uzmanība, dodot terminu skaidrojumus: 
2.10.1. nav atbalstāms to terminu skaidrojums, kas būtu attiecināmi uz administratīvā procesa 
likumprojektu (administratīvais akts, administratīvā akta apstrīdēšanas iestāde); 
2.10.2. nav atbalstāms to terminu skaidrojums, kas ir vispārzināmi un vispāratzīti 
(starptautisko tiesību norma, tiesību norma); 
2.10.3. nav ievērota vienota pieeja attiecībā par terminu skaidrojumu ietveršanu 1.pantā (doti 
tikai daži no likumā minētajiem), vai vispārīgu iestrādi likumā (4.pantā noteikts, kas veido 
institucionālo sistēmu un 7.pants skaidro pakļautību un pārraudzību); 
2.10.4. likumā lietoti termini, kuru skaidrojums likumā netiek ietverts, piemēram, kolektīvā 
orgāna locekļi (52.panta ceturtā daļa), hierarhiskie līgumi  (59.panta pirmā daļa); 
2.11. izvērtējama likumprojektā ietverto normu par tiesību principiem lietošana un 
savstarpējā saikne, kā arī valsts pārvaldes principu piemērošanas gadījumu uzskaite (9.panta 
pirmā, otrā un piektā daļa un 10.panta pirmās daļa): 
2.12. nav atbalstāma sīka reglamentācija iestāžu nolikumos – iestādes funkciju un 
kompetenču sadalījumu starp struktūrvienībām un galveno struktūrvienību vadītāju 
kompetences noteikšana (17.panta otrās daļas 3. un 4.punkts); 
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2.13. nav risināta aizvietošanas sistēma starp iestādēm, ja vadītājs nepilda savus pienākumus 
(36.pants); izvērtējama sasaiste ar 42.pantu; izvērtējams jautājums,  kā realizēsies indivīda 
tiesības, ja valsts pārvaldes iestādes vai amatpersonas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē 
pārņem Ministru kabineta loceklis (42.pants), kuram saskaņā ar likumu ir cita veida atbildība 
(49.panta piektā daļa);  
2.14. nav noteikts kā praksē realizēsies daļējā atbildība, ievērojot, ka augstāka iestāde vai 
amatpersona uzņemas atbildību par to lietas aspektu, kura tā izlēmusi (43. un 44.pants); 
2.15. izvērtējama projektā paredzētā valsts pārvalžu iestāžu savstarpējās sadarbības kārtība, 
saskaņā ar kuru iestādei ir jāsniedz tās rīcībā esošā informācija vai atzinums citai valsts 
pārvaldes iestādei, ja tas nepieciešams šīs citas iestādes funkciju veikšanai (46.panta otrā daļa 
un 47.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts) 
2.16. diskusijā netika ieviesta skaidrība un izvērtējami tādi formulējumi kā saskaņojumu 
parasti izsaka procesuālā lēmuma veidā (56.panta otrā daļa); lai vismaz viens līgumslēdzējs 
varētu šo uzdevumu veikt efektīvāk (61.panta otrā daļa); administratīvais līgums neierobežo 
trešās personas tiesības (72.pants); ja deleģēšanas termiņš pārsniedz pašvaldības deputātu 
pilnvaru laiku, nepieciešams attiecīgās ministrijas piekrišana (82.panta otrā daļa);  
 2.17. ir noteikts, ka pretrunu gadījumā starp normatīviem aktiem, jāpiemēro tas akts, ko 
izdevusi augstāka iestāde (58.panta pirmā daļa), nevis jāievēro augstāki normatīvie akti, 
vispārīgie tiesību principi vai arī valsts pārvaldes principi;  
2.18. esošo resursu ietvaros, ievērojot kapacitāti un noteiktās funkcijas nav atbalstāms Valsts 
kancelejai un Tieslietu ministrijai paredzētais, ka tās dod atzinumu par līguma tiesiskumu; 
minētās iestādes kā atzinuma devējas nevar uzņemties atbildību par līguma tiesiskumu, līdz 
ar to šai normai nav juridiskas slodzes (74.panta pirmā un trešā daļa;  84.panta otrā un trešā 
daļa)  
2.19. likumprojekts papildināms ar attiecīgām pārejas normām; atzīmējams, ka Ministru 
kabineta iekārtas likums paredz atšķirīgu reglamentāciju nekā sagatavotais likumprojekts. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 11 

15/06/2001 
 
1. Diskusijas turpinājums par kārtību, kādā vienas valsts budžeta institūcijas valdījumā 
esošā valsts kustamā manta tiek nodota citai valsts budžeta institūcijai: 

1.1. atbalstīt viedokli, ka vienas valsts budžeta institūcijas valdījumā esošā valsts 
kustamā manta tiek nodota citai valsts budžeta institūcijai ar Ministru kabineta rīkojumu. 
Paredzēt, ka Ministru kabineta rīkojumā norāda nododamās mantas kopējo vērtību, bet 
mantas uzskaitījums ir pievienojams Ministru kabineta sēdē izskatāmajam jautājumam kā 
informatīvs materiāls; 
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PROTOKOLS Nr. 9 

25/05/2001 
 
 

Sanāksmes dalībnieki turpināja diskusiju par Normatīvo aktu izstrādāšanas 
rokasgrāmatas projektu un nolēma sekojošo: 
 
1. Par tiesību aktu projektu redakcionālu noformēšanu: 
1.1. atbalstīt viedokli, ka nav nepieciešams rokasgrāmatā ievietot konkrētus likuma mērķa 

formulējuma paraugus, bet ņemt vērā 2001.gada 11.maija sanāksmē pausto ieteikumu, 
likumprojektā kā likuma mērķi norādīt likuma darbības vēlamo rezultātu; 

1.2. atbalstīt viedokli, ka noteikumu tekstā pēc iespējas mazāk jālieto vietniekvārda šis formas;  
1.3. noteikumu 1.punktā jālieto frāze “noteikumi nosaka…”, kam seko likuma pilnvarojuma 

Ministru kabinetam atkārtojums. Savukārt, noteikumu tālākajā tekstā, atsaucoties uz kādu 
noteikumu punktu, pieļaujams lietot vietniekvārda šis formas, piemēram, “šo noteikumu 
5.punktā minētais…”. 

 
2. Problēmjautājumi, kas saistīti ar atsevišķu Ministru kabineta noteikumu spēkā esamību: 
2.1. ja noteikumi izdoti, pamatojoties uz vairākiem vienā likumā vai vairākos likumos dotajiem 

pilnvarojumiem Ministru kabinetam, un ja viens vai vairāki pilnvarojumi no tiem zaudē 
spēku, tad ņemot vērā attiecīgā likuma pārejas noteikumos paredzēto: 

2.1.1. noteikumi uzskatāmi par spēku zaudējušiem tajā daļā, kurā attiecīgais pilnvarojums 
zaudējis spēku uz likuma pamata; 

2.1.2. atzīstami par spēku zaudējušiem ar normatīvo aktu, kurā vienlaikus iestrādājamas 
normas, kas pamatotas uz pilnvarojumu, kas nav zaudējis spēku, izdodot jaunus 
noteikumus, kuru pēdējais punkts paredz atzīt par spēku zaudējušiem noteikumus, kuri 
kaut kādā daļā jau ir uzskatāmi par spēku zaudējušiem uz likuma pamata; 

2.2. kodifikators informatīvā nolūkā normatīvo aktu informatīvās sistēmas piezīmēs norāda: 
2.2.1. ka noteikumi uzskatāmi par spēku zaudējušiem daļā, kurā vairs nav attiecīgā likuma 

pilnvarojuma;  
2.2.2. likuma pārejas normas, kurās ir atsauce uz noteikumiem ar norādi par to spēkā 

esamības laiku un apmēru; 
2.3. ieteicams neizdot normatīvo aktu, pamatojoties uz vairākiem likumā dotajiem 

pilnvarojumiem; 
2.4. likuma pārejas noteikumos būtu jānorāda visi konkrētie noteikumi (norādot izdošanas 

datumu, numuru un nosaukumu), kuri ir piemērojami pēc likumā dotā pilnvarojuma spēka 
zaudēšanas.  

 
Atbalstīt šādu likumprojektu pārejas noteikumu redakciju: 

“1. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus 
no likuma spēkā stāšanās (vēlams termiņu formulēt nevis mēnešos, bet gan nosakot konkrētu 
datumu) ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu: 

1) 
2) 
3) .” 

Paskaidrojumi. 
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1. Jāuzskaita visi Ministru kabineta noteikumi, kuru spēku vēlas saglabāt. 
2. Jāuzskaita tikai Ministru kabineta noteikumi, nevis kādi citi izdoti akti. 
3. Termiņu jānorāda saprātīgi, bet vēlams ne ilgāk kā apmēram 6 mēnešus no likuma 

spēkā stāšanās. 
 

2.5. likuma pārejas noteikumos ieteicams nelietot frāzi “Līdz jaunu Ministru kabineta 
noteikumu pieņemšanai”, ievērojot, ka Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, līdz ar to var izveidoties situācija, ka 
attiecīgajā jomā nebūs tiesiskā regulējuma – vecie noteikumi būs zaudējuši spēku ar jauno 
noteikumu pieņemšanas brīdi, bet jaunie noteikumi vēl nebūs stājušies spēkā, – likuma 
pārejas noteikumos ieteicams lietot frāzi “Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu stāšanās 
spēkā”; 

2.6. pieņemot jaunus Ministru kabineta noteikumus līdz likumā norādītajam veco noteikumu 
spēkā esamības termiņam, jauno noteikumu pēdējā punktā jāparedz atzīt par spēku 
zaudējušiem vecos noteikumus; 

2.7. ja jaunie noteikumi tiek izdoti pēc likumā norādītā veco noteikumu spēkā esamības 
termiņa beigām, tad ar jauniem noteikumiem vecos noteikumus par spēku zaudējušiem 
neatzīst, jo tie tiek uzskatīti par spēku zaudējušiem uz likuma pamata. 
 

 
  PROTOKOLS Nr. 8 

11/05/2001 
 

Sanāksmes dalībnieki izskatīja jautājumus, kas saistīti ar Normatīvo aktu 
izstrādāšanas rokasgrāmatas projektu, un nolēma: 

 
1. Par publikācijām: 
1.1. atbalstīt viedokli, ka likumos par grozījumiem Latvijas kriminālprocesa kodeksā, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas darba likumu kodeksā nav jānorāda 
ne kodeksa pirmā publikācija, ne arī attiecīgā kodeksa grozījumu publikācijas; 

1.2. atbalstīt viedokli, ka citos likumos neatkarīgi no to apjoma vai izdarīto grozījumu 
skaita nepieciešams norādīt gan likuma pirmo redakciju, gan arī visas attiecīgā likuma 
grozījumu publikācijas. 

 
2. Par kodifikatora tiesībām: 
2.1. atbalstīt viedokli, ka gadījumā, ja likumā pantam ir tikai viena daļa un tiesību aktā 

par grozījumiem attiecīgajā likumā ir noteikts, ka pantu papildina ar otro daļu, kodifikatoram 
ir tiesības un pienākums mainīt daļu numerāciju, pievienojot pirmajai daļai numuru iekavās – 
(1); 

2.2. atbalstīt viedokli, ka kodifikatoram nav tiesību mainīt daļu (nodaļu, pantu) 
virsrakstus, un turpināt diskusiju par iespējām likuma pārejas noteikumu vienskaitlī aizstāšanu 
ar pārejas noteikumiem daudzskaitlī. 
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3. Par pilnvarojumu Ministru kabinetam: 
3.1. atbalstīt viedokli, ka likumos dotais pilnvarojums Ministru kabinetam "noteikt 

kārtību" ("Ministru kabineta noteiktā kārtībā") interpretējams, kā tiesības noteikt likuma 
īstenošanas mehānismu un likuma ieviešanas procedūras; 

3.2. pieņemt zināšanai G.Kusiņa viedokli, ka pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt 
kārtību var ietvert arī tiesības izveidot jaunas institūcijas;  

 3.3. jāievēro, ka Ministru  kabinets, izdodot noteikumus, nedrīkst tajos ietvert tādas 
normas, kas nav uzskatāmas par palīglīdzekļiem likuma normas īstenošanā (sk. Satversmes 
tiesas 2001.gada 3.aprīļa spriedumu); 

 3.4. izstrādājot likumprojektus, normās, kurās dots pilnvarojums Ministru kabinetam 
noteikt kārtību, nosakāmi arī noteikumu satura galvenie virzieni, ievērojot Ministru kabineta 
iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu. 

 
4. Par Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem: 
4.1. atbalstīt viedokli, ka turpmāk noteikumus, kas izdoti saskaņā ar speciālajiem 

likumiem, neatzīs par spēku zaudējušiem, pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 
14.panta pirmās daļas trešo daļu, bet gan pamatojoties uz speciālajā likumā dotā 
pilnvarojuma pamata, saskaņā ar kuru minētie noteikumi tika pieņemti; 

4.2. atbalstīt viedokli, ka turpmāk noteikumus neatzīs par spēku zaudējušiem, ja likuma 
norma, uz kuras pamata izdoti noteikumi, ir zaudējusi spēku (likuma “Par likumu un citu 
Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, 
spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 10.pants); 

4.3. atbalstīt viedokli, ka noteikumus nevar atzīt par spēku zaudējušiem, ja likuma 
normā ir saglabāts pilnvarojums. Šādā gadījumā jāizstrādā jauni noteikumi vai arī jāsvītro 
likumā dotais pilnvarojums; 

4.4. ja likumdevējs noteicis Ministru kabinetam izvēles tiesības, tad noteikumi, ja tie 
zaudējuši aktualitāti, atzīstami par spēku zaudējušiem, pamatojoties uz šī pilnvarojuma 
pamata. 

 
5. Par noteikumu grozījumu atzīšanu par spēku zaudējušiem: 
5.1. atbalstīt viedokli, ka turpmāk, atzīstot normatīvos aktus par spēku zaudējušiem, nav 

jāatzīst par spēku zaudējušiem arī normatīvie akti par grozījumiem attiecīgajos aktos, bet 
jānorāda tikai to publikācijas; 

5.2. atbalstīt viedokli, ka pārejas normās nedrīkst iekļaut normas, kas darbojas pastāvīgi. 
 
6. Par likuma mērķi: 
6.1. pieņemt zināšanai, ka, formulējot pantu par likuma mērķi, nepieciešams uzsvērt, 

kāds rezultāts jāsasniedz, ieviešot likumu; 
6.2. pieņemt zināšanai, ka likuma mērķis nav regulējamā joma (nelietot šādas frāzes: 

“likuma mērķis ir regulēt”, “likuma mērķis ir reglamentēt” utt.); 
6.3. ievada frāzēs nelietot vietniekvārdus “šis”, “šā”, ieteicamais formulējums – Likuma 

mērķis ir …; 
6.4. turpināt diskusiju par šo jautājumu. 
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7. Par likumā formulējamiem izņēmumiem: 
7.1. atbalstīt viedokli, ka likumā nebūtu ieteicams vienlaikus norādīt, uz ko likums 

attiecas un uz ko neattiecas; 
7.2. turpināt diskusiju par šo jautājumu, sagatavojot un analizējot dažādus piemērus no 

likumiem. 
 
8. Par normatīvo aktu pantu, punktu, daļu pārdēvēšanu:  
8.1. neatbalstīt normatīvo aktu pantu, punktu, daļu pārdēvēšanu (numerācijas maiņu), 

atzīstot līdzšinējo pantu, punktu utt. par kādu citu;  
8.2. atbalstīt viedokli, ka tiek piemērota prim panta, punkta utt. lietošana. 
 
9. Par likumā lietoto terminu atrašanās vietu: 
atbalstīt viedokli, ka pantam, kurā doti likumā lietotie termini, jāatrodas likuma sākumā 

kā 1.pantam. 
 
 

PROTOKOLS Nr. 7 

27/04/2001 
 
1. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja 
E.Puriņa sagatavoto jautājumu par darba un uzņēmuma līgumu: 
- pieņemt zināšanai E.Puriņa sagatavoto informāciju; 

Darba līgums 
 
    Ar darba līgumu viena puse uzņemas strādāt otrai 
darbu pret atlīdzību. CL.2178.p. 
     Darbs var būt tiklab tāds, kam vajadzīgi galvenā 
kārtā fiziski spēki, kā arī tāds, kas prasa sevišķu 
lietpratību, mākslu vai zinātnisku izglītību. 
     Ja saistības mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds 
noteikts darba rezultāts, tad līgums par to nav 
uzskatāms par darba līgumu, bet par uzņēmumu. 
CL.2179.p. 
 
 
 

Uzņēmuma līgums 
 
    Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt 
otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un 
ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai 
izvest galā kādu pasākumu. 
    Uzņēmuma līgumam piemērojami noteikumi par 
darba līgumu, ciktāl tie nerunā pretim sekojošo 
pantu noteikumiem. 
    Darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 
jāpiemēro Likumi par valsts darbiem un 
piegādēm.CL.2212.p. 
    Ja norunāts apstrādāt kādu materiālu, tad šis 
materiāls jāgādā pasūtītājam. Bet ja materiālu gādā 
uzņēmējs, un pasūtītājs tikai samaksā naudā par 
viņam izgatavoto lietu, tad līgums uzskatāms nevis 
par uzņēmumu, bet par pirkumu. CL.2214.p. 

Darbinieka pienākums pakļauties noteiktai darba 
kārtībai un darba devēja rīkojumiem 
 
 
Atlīdzība tiek noteikta tikai par izpildītā darba apjomu 
(daudzumu) 
 
 
Darbs tiek veikts ar darba devēja darba rīkiem un 
materiāliem 
 

Uzņēmējs strādā patstāvīgi un viņam nav jāpakļaujas 
noteiktam darba laikam, pasūtītāja rīkojumiem 
darba laikā. 
 
Atlīdzība tiek noteikta ne tikai, ņemot vērā izpildītā 
darba apjomu (daudzumu), bet arī izgatavotās lietas 
vai realizētā pasākuma kvalitāti un vērtību. 
 
Darbs tiek veikts ar uzņēmēja darba rīkiem un 
ierīcēm, bet ar pasūtītāja materiālu 
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Darbinieks var būt tikai fiziska persona 
 
 
Darba tiesiskajām attiecībām piemēro DLK un citus 
normatīvos aktus, kas regulē darba tiesiskās attiecības  
 
 
 
 
 
Valsts pārvaldes iestādēm slēdzot darba līgumu 
jāievēro DLK.  
 
 
Darba devējam ir pienākums maksāt pabalstus, 
nodokļus un citus maksājumus, lai nodrošinātu 
darbinieka tiesības uz sociālajām garantijām un citas 
tiesības, kas izriet no darba līguma un normatīvajiem 
aktiem attiecībā pret daba devēju 

Uzņēmējs var būt gan fiziska persona, gan juridiska 
persona 
 
Ja likuma vai paša uzņēmuma līguma normas nedod 
atbildi par kādu pušu tiesību vai pienākumu 
jautājumu, piemērojamas darba tiesību normas, 
ievērojot abu līgumu veidu atšķirības, proti, nav 
piemērojamas normas par darba laiku, 
atvaļinājumiem u.c. 
 
Valsts pārvaldes iestādēm slēdzot uzņēmuma līgumu 
jāievēro normatīvie akti par valsts un pašvaldību 
pasūtījumu 
 
Pasūtītājam jāsamaksā uzņēmējam norunātā maksa 
par izpildītu un par labu atzītu pasūtījumu, ieturot 
no šīs maksas sociālo un iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa summas, ja uzņēmējs (fiziska persona) nav 
reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā 
ienākuma nodokļa maksātājs.  
 

 
2. Par Publisko aģentūru likumu (turpmāk – likums): 
 2.1. par likuma 6.panta otro daļu: 

2.1.1. pieņemt zināšanai U.Mihailovas sniegto informāciju, ka paredzēta vienota 
vispārīga publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika, ko līdz š.g. novembrim 
izstrādās Finansu ministrija, iesaistot izstrādē Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās 
sekretariāta pārstāvi;  

2.1.2. pieņemt zināšanai, ka joprojām ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 6.maija 
instrukcija Nr.4 “Kārtība, kādā no valsts budžeta finansējamās iestādes var sniegt maksas 
pakalpojumus” un ir nepieciešams izvērtēt, vai minētajā instrukcijā noteiktos pamatprincipus 
nevar pārskatīt un uz to bāzes izstrādāt jaunu normatīvā akta projektu atbilstoši 
pilnvarojumam; 

2.2. par likuma 7.panta pirmo daļu: 
pieņemt zināšanai, ka kārtību, kādā aģentūras izdod civildienesta aktīvos aktus, nosaka, 

ievērojot vispārējo normatīvajos aktos noteikto kārtību, piemēram, Ministru kabineta 
1995.gada 13.jūnija noteikumos Nr.154 “Administratīvo aktu procesa noteikumi”; 

2.3. par likuma 8.panta otro daļu: 
2.3.1. pieņemt zināšanai U.Mihailovas sniegto informāciju, ka līdz š.g. novembrim ir 

paredzēts izstrādāt un pieņemt Ministru kabinetā attiecīgu normatīvo aktu, nosakot kritērijus, 
pēc kuriem izvērtē aģentūras izveidošanas nepieciešamību; 

2.3.2. pieņemt zināšanai U.Mihailovas sniegto informāciju, ka, ņemot vērā, ka jautājums 
par aģentūras izveidošanu ir noregulēts likumā, minētos kritērijus nebūs iespējams piemērot, 
jo Ministru kabinetam būs jāīsteno likumā noteiktais;  

2.3.3. atbalstīt priekšlikumu, ka par to, vai pirms attiecīgā normatīvā akta pieņemšanas 
jāveido aģentūras, lēmumu pieņem Ministru kabinets; 

2.4. par likuma 8.panta trešās daļas 4. un 5.punktu: 
pieņemt zināšanai U.Mihailovas sniegto priekšlikumu, ka, izstrādājot aģentūru 

nolikumus, attiecībā par funkciju un kompetences izpratni var izmantot Ministru kabinetā 
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1995.gada 28.martā apstiprināto Latvijas valsts pārvaldes reformas koncepciju (prot. Nr.16  
6.§); 

2.5. par likuma 8.panta sesto daļu: 
atbalstīt priekšlikumu, ka likuma jēdziens “valsts iestāde” attiecināms arī uz valsts 

aģentūrām saskaņā ar 4.panta pirmajā daļā doto valsts aģentūras definīciju; 
2.6. par likuma 13.panta otrās daļas 4.punktu: 
lai gan likumā paredzēts, ka Pārvaldes līgumā nosaka kārtību, kādā valsts aģentūra 

sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu, pēc būtības šie pārskati ir iesniedzami ministram, 
jo tikai ministrs ir tiesīgs veikt aģentūras pārraudzību; 

2.7. par likuma 16.panta otro daļu: 
2.7.1. pieņemt zināšanai, ka attiecīgo normatīvā akta projektu izstrādā Tieslietu 

ministrija; 
2.7.2. pieņemt zināšanai, ka likumā minētā manta (nekustamais īpašums) aģentūras 

valdījumā tiek nodota vai arī atsavināta ar Ministru kabineta rīkojumu;  
2.8. par likuma 18.panta pirmo daļu: 
atbalstīt priekšlikumu, ka atbilstoši likumā noteiktajam valsts aģentūras atver kontu 

Valsts kasē, ar finansu ministra atļauju – kredītiestādēs, kā arī nepieciešams izdarīt attiecīgus 
grozījumus likumā “Par budžeta un finansu vadību”, ņemot vērā preambulā noteikto, ka šī 
likuma noteikumi attiecas arī uz valsts un pašvaldību aģentūrām; 

2.9. par Pārejas noteikumu 9.punktu: 
pieņemt zināšanai, ka sākot ar 2002.gadu, kad sāks veidoties publiskās aģentūras, 

aģentūru direktoru amata algas tiks noteiktas pēc Ministru kabineta noteiktas valsts aģentūru 
direktora atalgojuma sistēmas, kuru izstrādās Finansu ministrija; 

2.10. pieņemt zināšanai U.Mihailovas sniegto informāciju, ka šajā likumā paredzēto 
attiecīgo normatīvo aktu projektu izstrādē, kas ir Finansu ministrijas kompetencē, piekrīt 
piedalīties Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pārstāvis. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 6 

06/04/2001 
 

Sanāksmes dalībnieki turpināja diskusiju par jautājumiem, kas saistīti ar Valsts 
civildienesta likuma ieviešanu. 

 
1. Priekšlikumi par grozījumiem Valsts civildienesta likumā saistībā ar augstāko valsts ierēdņu 
institūta ieviešanu.  

Pieņemt zināšanai informāciju par Valsts kancelejas Juridiskā departamenta izstrādāto 
likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” un V.Slaidiņas un I.Juhņēvičas izteiktos 
priekšlikumus grozījumiem Valsts civildienesta likumā. 
 
2. Valsts civildienesta likuma normu interpretēšana atvaļinājuma pabalstu aprēķināšanā. 

 Ņemot vērā, ka:  
2.1. likuma normām nav atpakaļejoša spēka, ja vien tas īpaši likumā nav atrunāts 

(likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.pants);  
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2.2. jebkurai rīcībai ar valsts  finansu līdzekļiem ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst 
rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā (likuma par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmā daļa); 

2.3. visi maksājumi, kas  saskaņā ar likumu vai  citu normatīvo aktu  vai līgumu 
ieskaitāmi  valsts budžeta  ieņēmumos, ir  valsts budžeta  līdzekļi, kurus saskaņā ar  gadskārtējā 
valsts budžeta  likumu noteiktu  apropriāciju var apropriēt valsts mērķim. Valsts  budžeta  
līdzekļus  var  piešķirt  vai  saņemt  vienīgi  ar gadskārtējā valsts budžeta likumu paredzētu 
apropriāciju. (likuma “Par budžetu un finansu vadību” 5.panta pirmā un trešā daļa); –  

ja ierēdnim 2001.gadā tiek piešķirts atvaļinājums vai tā daļa, kuru ierēdnis nav 
izmantojis iepriekšējos gados līdz Valsts civildienesta likuma spēkā stāšanās, ierēdnim 
atvaļinājums par šo laika periodu tiek piešķirts saskaņā ar Valsts civildienesta likumu. 

Pieņemt zināšanai, ka Valsts civildienesta pārvaldei par minēto jautājumu ir atšķirīgs 
viedoklis. 

 
3. Par mācību maksu civildienesta ierēdnim. 

Atbalstīt Finansu ministrijas izteikto viedokli par mācību maksu valsts civildienesta 
ierēdnim, kurai ir kompensācijas raksturs un kura var tikt atbrīvota no aplikšanas ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9.panta 
pirmās daļas 16.punktu. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 5 

23/03/2001 
 
Sanāksmes dalībnieki turpināja diskusiju par jautājumiem, kas saistīti ar Valsts civildienesta 
likuma ieviešanu. 

 
1. Pieņemt zināšanai M.Knoka un I.Šmites sniegto informāciju par specializēto 

valsts civildienestu saistībā ar grozījumiem likumā “Par valsts ieņēmumu dienestu”.  
Atbalstīt viedokli par to, ka izdarot grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka tiesiskās 

attiecības specializētajā valsts civildienestā, jāiestrādā tikai speciālās tiesību normas. Ja 
specializētajā valsts civildienestā tiesisko attiecību regulējums neatšķiras no vispārējā valsts 
civildienesta regulējuma, normatīvajos aktos, kas nosaka tiesiskās attiecības specializētajā 
valsts civildienestā lietojamas atsauces uz Valsts civildienesta likuma konkrētām tiesību 
normām un citiem vispārējo civildienestu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Lai 
normatīvajos aktos iestrādātu speciālo tiesību normu, tās nepieciešamībai ir jābūt pamatotai. 

 
2. Pieņemt zināšanai, ka nav vienota viedokļa par Valsts civildienesta likuma normu 

interpretēšanu attiecībā uz atvaļinājuma pabalsta aprēķināšanu, turpināt iesākto diskusiju 
nākošajā sanāksmē. 
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PROTOKOLS Nr. 4 

09/03/2001 
 
1. Sanāksmes dalībnieki izskatīja jautājumus, kas saistīti ar Valsts civildienesta likuma 
ieviešanu, un nolēma pieņemt zināšanai, ka nav vienotas izpratnes Valsts civildienesta 
likuma normu interpretēšanā. Atbalstāms priekšlikums turpināt diskusiju par minēto 
jautājumu. 

 
2. Par tiesību aktu projektu oriģinālu iesniegšanu valsts institūcijās. 

Atbilstoši Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumu 16.puntam 
tiesību aktu projekta oriģinālu vizē ministrijas valsts sekretārs un juridiskā dienesta vadītājs 
vai attiecīgās Ministru prezidenta biedra sekretariāta vai Īpašu uzdevumu ministra 
sekretariāta amatpersonas, vai attiecīgās Valsts kancelejas amatpersonas, ja tiesību akta 
projektu Ministru prezidenta uzdevumā sagatavojusi Valsts kanceleja, bet saskaņošanas 
procesā pirms iesniegšanas Valsts kancelejā nav paredzēts, ka oriģinālus iesniedz katrai 
institūcijai, kura tos saskaņo. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

16/02/2001 
 
1. Tieslietu ministrijas izstrādātā un 2001.gada 18.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātā likumprojekts “Normatīvo aktu izsludināšanas, spēkā stāšanās un spēkā esības 
likums” (turpmāk – likumprojekts) apspriešana.  

 
2. Juridisko dienestu pārstāvji vienojās par šādiem ieteikumiem Tieslietu ministrijai:  

2.1. izveidot darba grupu likumprojekta pilnveidošanai un precizēšanai; 
2.2. likumprojektā regulēt tiesību aktu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu (tai skaitā, 

pašvaldību saistošo noteikumu) izsludināšanas, spēkā stāšanās  un spēkā esamības kārtība;  
2.3. likumprojektā regulēt jautājumus, kas saistīti ar oficiālo publikācijas kārtību; 
2.4. likumprojektā izsludināšanas procedūru paredzēt tikai likumiem; 
2.5. turpināt diskusiju par to, cik likumpamatoti ministru noteikumos iekļaut atsauci 

uz tiesību aktiem un normatīviem, kas nav tulkoti latviešu valodā. 
2.6. turpināt diskusiju par šī protokola 2.5.punktā minētās atsauces juridisko statusu. 
2.7. turpināt diskusiju par iespēju likumprojektā regulēt starptautisko līgumu (arī 

finansu memorandu) izsludināšanas, spēkā stāšanās  un spēkā esamības kārtību; 
2.8. turpināt diskusiju par likumprojekta tiesisko attiecību regulējuma saistību ar 

Latvijas paredzamo iestāšanos Eiropas Savienībā.  
2.9. turpināt diskusiju par ministra noteikumos regulējamajām tiesiskajām attiecībām. 
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PROTOKOLS Nr. 2 

08/02/2001 
 

1. Sanāksmes dalībnieki izskatīja jautājumu par Ministru kabineta sēžu lēmumiem 
(protokollēmumiem) un grozījumiem tajos: 

1.1. dotā uzdevuma izpildes termiņu grozījumi; 
1.2. grozījumi, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu doto uzdevumu; 
1.3. grozījumi, kas paredz kādas institūcijas atstādināšanu no dotā uzdevuma izpildes 

vai pretēji – kādas institūcijas iesaistīšanu, kā arī dotā uzdevu izpildinstitūcijas maiņu; 
1.4. grozījumi, kas paredz uzdevuma maiņu pēc būtības; 
1.5. grozījumi tādos sēžu lēmumos, kuros akceptēti koncepcijās ietvertie risinājumi; 
1.6. grozījumi, kas saistīti ar finansējuma pieprasīšanu. 
 
2. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka gadījumā, ja grozījums Ministru kabineta 

protokollēmumā paredz tikai uzdevuma izpildes termiņa grozījumu (pirmā punkta 
1.1.apakšpnkts), un tas attiecas uz vienu ministriju, tad šis lēmums nav obligāti saskaņojams 
ar citām ministrijām. Gadījumā, ja uzdevums par izpildes termiņu attiecas uz divām vai 
vairākām ministrijām, tad to nepieciešams saskaņot ar visām iesaistītajām ministrijām. 

 
3. Sanāksmes dalībnieki apsprieda pārējos (pirmā punkta 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 

1.6.apakšpunkts) Ministru kabineta sēžu protokollēmumu grozījumu veidus un atbalstīja 
viedokli par to, ka katrs gadījums jāizskata atsevišķi, konceptuāli izvērtējot nepieciešamību 
virzīt šādu lēmumu izskatīšanu Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejā. 

3.1. Atbalstīt viedokli par to, ka ar Ministru kabineta komitejas sēdes lēmumu nevar 
tikt doti uzdevumi izstrādāt koncepcijas, tiesību aktu projektus un citus uzdevumus, kas 
attiecīgi iestrādājami Ministru kabineta sēdes protokollēmumā. 
 

 
PROTOKOLS Nr. 1 

18/01/2001 
 

… 
2. Priekšlikumi par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumu projektu. 

2.1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta 
pārstāvju Unas Klapkalnes un Baibas Pētersones sniegto informāciju. 

2.2. Atbalstīt priekšlikumu par to, ka politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanas 
jautājumi jāregulē normatīva rakstura dokumentā. 

2.3. Atbalstīt priekšlikumus par vienotas politikas plānošanas dokumentu izstrādes 
kārtības un formas nepieciešamību. 

2.4. Atbalstīt priekšlikumu par to, ka Politikas koordinācijas departaments turpina 
darbu pie politikas plānošanas dokumentu vienotas kārtības un formas izstrādes. 

 2.5. Atbalstīt viedokli par to, ka nepieciešams risināt jautājumu par koncepciju, plānu 
un programmu sistematizāciju un pieejamību (Ministru kabineta interneta mājas lapā, 
Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā vai atsevišķā datu bāzē). 
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3. Sanāksmes dalībnieki izskatīja turpmākās ministriju Juridisko dienestu un Valsts 
kancelejas Juridiskā departamenta sadarbības iespējas un nolēma arī turpmāk izskatīt 
problemātiskos juridiskos jautājumus, kā arī, nepieciešamības gadījumā, sanāksmēs 
pārrunāt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdēs paredzētos tiesību aktu projektus, 
kā arī risināt citus jautājumus, aicinot speciālistus attiecīgās jomās izteikt viedokli un 
skaidrojumu.    
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2000 
 

PROTOKOLS Nr. 11 

07/12/2000 
 

Juridisko dienestu pārstāvju sanāksmes dalībnieki izskatīja Valsts pārvaldes un 
pašvaldību komisijas izstrādāto un 2.lasījumam Saeimā iesniegto Publisko aģentūru likuma 
projekta redakciju un vienojās par šādiem priekšlikumiem: 

1. Ieteikt novērst tiesību normu kolīzijas starp Publisko aģentūru likuma projektu 
(turpmāk – projekts) un likumprojektu “Par grozījumiem likumā “Par budžetu un finansu 
vadību””, piemēram, par valsts aģentūru finansēšanas jautājumiem un iespējām valsts 
aģentūrām atvērt kontu kredītiestādēs. 
 2. Ieteikt izvērtēt projekta 45.panta par valsts un pašvaldību kopīgu aģentūru veidošanu 
atbilstību likumam “Par pašvaldībām”, jo: 

1) šī likuma 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldībām, pildot savas funkcijas, 
likumā noteiktā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, uzņēmumus un ar saviem līdzekļiem 
piedalīties uzņēmējsabiedrībās. Likuma XIII nodaļā “Pašvaldību sadarbība” ir noteiktas pašvaldību 
tiesības  sadarbības un darba organizācijas jautājumos. 

Ne likuma “Par pašvaldībām” 14.pants, ne XIII nodaļa neparedz iespēju pašvaldībām veidot 
kopīgas iestādes ar valsti; 
 2) šī likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un no citu 
subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā.  
 Projekta 45.pantā noteiktais, ka valsts un pašvaldības var veidot kopīgas aģentūras neatbilst 
iepriekš minētajiem likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem pašvaldību īpašumu lietošanas principiem. 
Izveidojot kopīgu valsts un pašvaldības aģentūru, pašvaldības īpašums nebūs nodalīts no valsts vai citu 
subjektu īpašuma kā to paredz minētais likums, bet gan būs kopīgās aģentūras valdījums. 
 3. Ieteikt izvērtēt lietderību uzdot ministram un pašvaldības domei (padomei) veidot 
konsultatīvo padomi (projekta 15. un 31.pants), kā arī precizēt konsultatīvās padomes izveidošanas 
mērķi un kompetenci. 
 4. Ieteikt precizēt projekta 5. un 25.panta nosaukumu atbilstoši panta saturam. 
 5. Ieteikt precizēt projekta 6. un 26.pantā iestrādāto terminu “publiskais pakalpojums”. Publiskā 
pakalpojuma mērķis nav nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu, bet gan indivīda vajadzību 
nodrošināšanu. 
 6. Ieteikt izvērtēt projekta 10.panta piekto daļu, jo minētā norma ir subjektīvi interpretējama. 

7.  Ieteikt izvērtēt projekta 13.panta ceturtajā daļā noteikto, ka ministra maiņa pati par sevi nav 
pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai. Jāatzīmē, ka atbilstoši projekta 13.panta pirmajā daļā 
noteiktajam pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet aģentūras vārdā – aģentūras direktors. 
Ievērojot to, ka pārvaldes līgums nav privātpersonu civiltiesisks darījums, ministra vai arī aģentūras 
direktora maiņa nevar būt pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai, jo abas minētās personas slēdzot 
pārvaldes līgumu pārstāv valsti jeb tās intereses. Attiecīga norma par aģentūras direktora maiņu projektā 
nav iestrādāta. Ja šāds noteikums tiek paredzēts par vienu no līgumslēdzējiem, tas būtu jāparedz arī par 
otru līgumslēdzēju. 

Priekšlikums attiecināms arī uz projekta 34.panta otro daļu. 
8. Ieteikt precizēt projekta 16.panta otrajā daļā terminu “darījumi ar kustamo mantu” 

un trešajā daļā - valsts aģentūras atbildības īstenošanas mehānismu. 
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9. Ieteikt papildināt projektu ar pārejas noteikumiem, nosakot likuma ieviešanas 
kārtību. 

 
 

 PROTOKOLS Nr. 10 

27/10/2000 
 

… 
2.daļa 
Par Publisko institūciju likuma projektu 

 
Kopīgais viedoklis: 
Sanāksmes dalībnieki vienojās: 

 
Atzīstam, ka ir nepieciešams pilnveidot publisko tiesību institūciju tiesisko regulējumu, 

jo daudzi jautājumi, piemēram, publisko institūciju finanses, manta, atbildība, kompetence 
nav skaidri noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.  

Vienlaicīgi  lūdzam izvērtēt, vai pieņemot projektā minēto likumu tiks atrisināti šie 
jautājumi, jo saskatām tajā vairākas būtiskas nepilnības. 

1. Atbalstot projektā minētā likuma centienus veidot viendabīgu publisko institūciju 
struktūru Latvijā un likvidēt pastāvošos izņēmumus no pašreizējās publisko institūciju 
struktūras, nav pieņemama šo centienu īstenošana ar šo likumu, jo tas piedāvā kardinālas 
pārmaiņas līdzšinējā valsts varas realizācijas modelī.  

Projektā minētais likums piedāvā shēmu, kurā valsts pārvaldi paralēli izpildvarai 
realizētu virkne publisko institūciju ar neskaidri formulētām funkcijām un pastāvēšanas mērķi, 
kas neatbilst Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajam valsts varas dalīšanas principam.  

2.Cenšoties dažas izņēmuma stāvoklī atrodošās institūcijas novietot jaunā publisko 
institūciju darbības modelī, reizē tiek piedāvāts mainīt daudz lielāka skaita institūciju līdzšinējo 
statusu. 

3. Projekts paredz vienas un tās pašas sabiedriskās attiecības regulēt vairākos 
normatīvajos aktos (piemēram, pašvaldību darbība reizē tiktu regulēta gan ar projektā minēto 
likumu, gan ar likumu “Par pašvaldībām”;  

4. Ir paredzēts ieviest daudz jaunu terminu, kas līdz šim nav lietoti citos likumos 
(piemēram, “autonoma iestāde” – no kā tā ir autonoma; “ierobežota tiesībspēja” – cik lielā 
mērā ierobežota), līdz ar to tas paver iespēju dažādi interpretēt šos terminus, kas, savukārt, 
var radīt grūtības lietotājam šī likuma piemērošanā. Jāatzīmē, ka viens no likuma rakstības 
principiem ir skaidrība un vienkāršība. 

5. Kopumā projektā minētais likums veiks izglītojošu funkciju, jo tas ietver doktrinālu 
skaidrojumu publisko institūciju jēdzienam un tā uzbūves tiesiskajiem pamatiem. Vēršam 
uzmanību uz to, ka jebkuram likumam ir jāregulē sabiedriskās attiecības, bet doktrinālie 
skaidrojumi ir jāatstāj tiesību teorijas ziņā. 

 
Ievērojot iepriekš minēto, aicinām izvērtēt iespēju projektā identificētās problēmas 

risināt, izdarot nepieciešamos grozījumus jau spēkā esošos normatīvajos aktos (piemēram, 
jautājumu par publisko institūciju mantu un finansēm risināt likumā “Par budžeta un finansu 
vadību”), vai arī attiecīgi papildinot Valsts pārvaldes iekārtas likuma projektu. 
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PROTOKOLS Nr. 9 

05/10/2000 
 
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja 
Edgara Puriņa sagatavotais jautājums par Jūras vides pārvaldes izstrādāto trīspusējo 
Latvijas -  Dānijas – Somijas projektu par jūras avāriju seku likvidācijas aprīkojuma iegādi, 
nerīkojot konkursu (izsoli). 
 1.1. Pieņemt zināšanai E.Puriņa sniegto informāciju.  
 1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt, no kādiem finansu 
līdzekļiem tiek finansēts attiecīgais projekts. Gadījumā, ja tas tiek finansēts no valsts budžeta 
līdzekļiem, jāpiemēro Ministru kabineta 1996.gada 8.oktobra noteikumos Nr.377 “Valsts 
investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtība” noteiktās 
prasības. 
  
2. Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta vadītājas Sintijas Grigaļūnas sagatavotais 
jautājums par nepieciešamību Ministru kabineta tiesību aktu projektos sniegt atsauces uz 
konkrētiem normatīvajiem aktiem. 
2.1. Atbalstīt viedokli, ka atsauces ir lietojamas divos veidos: 

1) norādot konkrētu normatīvo aktu (normatīvā akta nosaukumu un pieņemšanas 
datumu); 

2) atsauces tiek sniegtas vispārinātā formā (piemēram, “… normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā” vai “… kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par ogļūdeņražu 
meklēšanu, izpēti un ieguvi”), vai atsaucoties uz konkrētu jomu regulējošiem normatīvajiem 
aktiem (piemēram, “… normatīvajos aktos par farmaceitisko darbību”). 

… 
2.3. Atbalstīt viedokli, ka augstākā tiesību aktā juridiskā spēka ziņā (ievērojot tiesību aktu 
hierarhiju, ņemot vērā to juridisko spēku) netiek lietotas atsauces uz zemākstāvošiem tiesību 
aktiem. 
 

 

 

PROTOKOLS Nr. 8 

14/09/2000 
 
… 
2. Par Ministru kabineta rīkojuma projektiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi. 

Atbalstīt viedokli, ka Ministru kabineta rīkojumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 
iegādi, nepieciešams norādīt nekustamā īpašuma iegādes mērķi. 

Piemēram: “Atļaut Iekšlietu ministrijai pirkt dzīvokļa īpašumu Aglonā, Jaunzemu ielā 
2-3, Preiļu rajona policijas nodaļas Aglonas policijas iecirkņa vajadzībām.” 
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PROTOKOLS Nr. 7 

27/07/2000 
 

1. Par priekšlikumiem par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 
sekretāra vietnieka E.Cilinska š.g.26.jūnija vēstulē pausto ierosinājumu pievienot oficiālajai 
normatīvā akta publikācijai atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu vai iekļaut šo atsauci 
normatīvajā aktā. 

1.1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 
sekretāra vietnieka E.Cilinska š.g.26.jūnija vēstulē pausto ierosinājumu un Eiropas integrācijas 
biroja pārstāvja J.Gromova sniegto informāciju. 

1.2. Atbalstīt viedokli, ka nav nepieciešams iekļaut normatīvajā aktā atsauci uz Eiropas 
Savienības direktīvām. 

1.3. Diskutējot par atsauces veidošanu, tieši to neiekļaujot normatīvajā aktā, izdalāmi 
divi situācijas risinājumi:  

a) atsauce tiek dota oficiālā formā, 
b) atsauce tiek dota neoficiālā formā. 
1.3.1. Ja atsauce tiek dota oficiālā formā, jāapsver, kāds būs tās tiesiskais rakstus. Nav 

skaidrs, vai atsauce būs kā publicētā likuma daļa, vai tā tiks pievienota ar atsevišķu Saeimas 
lēmumu. 

1.3.2. Ja atsauce tiek dota neoficiālā formā, tad vislabāk būtu Normatīvo aktu 
informatīvās sistēmas ietvaros izveidot atsevišķu tabulu, kurā tiktu norādīti tie Eiropas 
Savienības tiesību akti, kas ir izmantoti, izstrādājot attiecīgo Latvijas normatīvo aktu. 

1.4. Tieslietu ministrijai izvērtēt un sagatavot priekšlikumus Juridisko dienestu 
pārstāvju sanāksmei par iespējām Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā lietot (izveidot) 
1.3.2.punktā minēto neoficiālo atsauču formu. 
  
 

PROTOKOLS Nr. 6 

629/0/2000 
 

1. Par priekšlikumiem likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā 
esamību” 10.panta redakcijai.  

 
1.1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas sniegtos 

priekšlikumus likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 
pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 
10. panta redakcijai; 

1.2. Neatbalstīt Labklājības ministrijas piedāvāto redakciju likumā noteikt, ka “Ja 
normatīvā akta norma, kurā ir deleģējums izdot citu normatīvo aktu, tiek grozīta, normatīvie 
akti, kas izdoti uz iepriekšējās normas pamata ir spēkā ciktāl tie nav pretrunā ar jauno normu”; 

1.3. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu lietot apzīmējumu  “normatīvie akti” 
nevis “noteikumi”; 

1.4. Neatbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu, ka “var noteikt spēku zaudējušo 
Ministru kabineta noteikumu piemērošanu vēl sešus mēnešus”; 
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1.5. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu papildināt 10. panta redakciju, nosakot 
Tieslietu ministrijas pienākumu paziņot Latvijas Vēstnesī par tiem Ministru kabineta 
noteikumiem, kuri zaudējuši spēku; 
 

2. Par tiesību normu interpretāciju. 
1.1. Pieņemt zināšanai Aivitas Ļubļinas sniegto informāciju par problēmām likuma 

normu skaidrojumā saistībā ar Komerclikumu.  
1.2. Ierosināt diskusiju par Saeimas kā likumdevēja un  Ministru kabineta kā izpildvaras 

kompetenci, un aicināt tajā piedalīties Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu. 
Likumā Par “Iedzīvotāju ienākuma nodokli” un “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” teikts, ka 
Ministru kabinetam ir tiesības interpretēt likuma normas; vai ir iespējams Ministru kabineta 
akts, kas atzīst par spēku zaudējušiem Ministru kabineta noteikumus, par kuriem likuma 
pārejas noteikumos ir teikts, ka šie noteikumi ir spēkā līdz konkrētam datumam. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 4 

01/06/2000 
 
1. Par problēmām Acquis pārņemšanas procesā un attiecīgiem priekšlikumiem to 
novēršanai. 
1.1. Par tiesībām ministram izdot normatīvus aktus. 

Pilnvarot ministru izdot normatīvus aktus iespējams tikai pēc attiecīgu grozījumu 
izdarīšanas Ministru kabineta iekārtas likumā. Diskutējams jautājums par nepieciešamību 
izdarīt grozījumus un minētās tiesības ministram paredzēt arī Latvijas Republikas Satversmē. 

Ja tiek atbalstīts priekšlikums par ministra tiesībām izdot normatīvus aktus, 
nepieciešams noteikt šādu īpašu procedūru attiecīgo aktu izdošanā: 
 -  normatīvā akta projekta saskaņošana ar citām ministrijām; 
 - normatīvā akta reģistrēšana vienotā reģistrā Tieslietu ministrijā; 
 - normatīvā akta publicēšana oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 
1.2. Par iespējām izdot normatīvu aktu par juridisko tehniku. 

Pieņemt zināšanai, ka ar Valsts kancelejas direktora 1999.gada 24.septembra rīkojumu 
izveidota konsultatīvā darba grupa Eiropas Savienības PHARE vietējiem ekspertiem Tiesību 
aktu izstrādāšanas rokasgrāmatas sagatavošanā.  

Pieņemt zināšanai, ka Tiesību aktu izstrādāšanas rokasgrāmata atrodas sagatavošanas 
nobeiguma stadijā. 

Atbalstīt, ka juridiskajai tehnikai nav normatīvs raksturs un tāpēc nav pamata to 
apstiprināt ar normatīvu aktu. 

Ieteikt izvērtēt iespēju apstiprināt Tiesību aktu izstrādāšanas rokas-grāmatu kā 
Ministru kabineta vai ministra ieteikumus, bet ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
iekārtas likuma 15.pantu ieteikumos jābūt norādei, uz kāda likuma vai noteikumu pamata tie 
ir izdoti. 
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1.3. Vienotas juridiskās terminoloģijas problēmas. 
Pieņemt zināšanai, ka vienotas juridiskās terminoloģijas sistēmas īstenošanai un līdz 

attiecīgas LZA Terminoloģijas komisijas Juridiskās apakškomisijas izveidošanai ir izveidota 
darba grupa, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no šādām institūcijām: 

- LZA Terminoloģijas komisija; 
- Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte; 
- Saeimas Juridiskais birojs; 
- Tieslietu ministrija; 
- Valsts kanceleja; 
- Eiropas Integrācijas birojs; 
- Tulkošanas un terminoloģijas centrs. 
Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja rīko ministriju un centrālo valsts iestāžu 

pārstāvju sanāksmes, kas veltītas vienotas juridiskās terminoloģijas jautājumiem. Šajās 
sanāksmēs tiek izzināts ministriju un centrālo valsts iestāžu pārstāvju viedoklis par terminiem, 
kas tiks apspriesti iepriekš minētajā darba grupā. 

Aicināt ministriju un centrālo valsts iestāžu pārstāvjus aktīvi iesaistīties iepriekš 
minētajās sanāksmēs, kā arī izplatīt un skaidrot apstiprinātos terminus savās institūcijās; 

Valsts kancelejai nosūtīt ministriju un centrālo valsts iestāžu pārstāvjiem pa e-pastu 
apstiprinātos terminus.  

 
1.4. Par vienotu politiku Eiropas Savienības terminoloģijas pārņemšanā. 

Atbalstīt nepieciešamību turpināt meklēt iespējas, kā nodrošināt vienotu politiku 
Eiropas Savienības terminu pārņemšanā, lai nepieļautu terminu kolīzijas normatīvajos aktos. 

 
1.5. Par direktīvu pievienošanu tiesību aktiem, iesniedzot tos Valsts kancelejā. 

Neatbalstīt priekšlikumu, ka iesniedzot tiesību akta projektu Valsts kancelejā, tam tiks 
pievienots nevis visas attiecīgās direktīvas tulkojums, bet gan tikai tā daļa, kas attiecas uz 
konkrēto risināmo jautājumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 21.septembra sēdes 
protokollēmuma (prot.Nr.50 24. §) “Par jautājumu iesniegšanu izskatīšanai Ministru 
kabinetā” 3.1.apakšpunktu jāpievieno viss attiecīgās direktīvas tulkojums. 

 
1.6. Par juridisko filtru skaitu tiesību aktu apritē. 

Atbalstīt to, ka Valsts kancelejas Juridiskais departaments atzinumu sniedz 
nepieciešamības gadījumā, ja konstatētas iesniegtā tiesību akta projekta nepilnības, kas 
neļaus to juridiski precīzi noformēt atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un ja 
iesniegtā tiesību akta projekta sagatavošanā nav ievērotas Ministru kabineta iekšējās kārtības 
un darbības noteikumu prasības.  

 
1.7. Par ministrijas kompetenci atzinuma par tiesību aktu sagatavošanā. 

Atbalstīt to, ka katra ministrija, gatavojot atzinumu par tiesību akta projektu, vērtē to 
pamatā savas kompetences ietvaros. Savas kompetences ietvaros tā izsaka iebildumus, bet 
citi jautājumi atzinumā tiek strukturēti kā priekšlikumi. 
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1.8. Par pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus. 
Neatbalstīt priekšlikumu atteikties no prasības par precīzu pilnvarojumu formulēšanas 

un noteikumu satura galveno virzienu neformulēšanu pilnvarojumā, jo šādu nosacījumu 
paredz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 2.punkts. 

 
1.9. Par tiesību aktu anotāciju sistēmu. 

Atbalstīt to, ka anotācija pievienojama visiem tiesību aktu projektiem, izņemot 
protokollēmumus. Attiecīgi precizēt š.g.18.maija protokola Nr.3 otrā punkta pirmo 
apakšpunktu. 
 Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta noteikumu projektā “Ministru kabineta 
iekšējās kārtības un darbības noteikumi” paredzēts, ka Ministru kabinets izdos instrukcijas par 
tiesību aktu anotācijas aizpildīšanu. 

Ieteikt Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai izvērtēt ministriju iespējas 
nepieciešamo aprēķinu veikšanā. 

… 
  
3. Dažādi jautājumi.  
3.1. Par “liekajiem” pilnvarojumiem Ministru kabinetam izdot noteikumus. 

Lai izvairītos no nepieciešamības izdot Ministru kabineta noteikumus jaunā redakcijā, 
aicināt ministrijas izvērtēt nepieciešamību likumprojektos paredzēt Ministru kabinetam 
pilnvarojumu izdot noteikumus, ja šāds pilnvarojums jau ir dots citā likumā un saskaņā ar kuru 
izdoti attiecīgi Ministru kabineta noteikumi. 

Priekšlikums šādos gadījumos rakstīt nevis “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā” bet 
gan - “normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”. 

 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

25/05/2000 
 
1. Tieslietu ministrijas sagatavotās informācijas par likuma “Par likumu un citu Saeimas, 

Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā 
stāšanās kārtību un spēkā esamību” 10. panta piemērošanu apspriešana. 

1. Atbalstīt šādus secinājumus: 
1.1. ja spēku zaudē likums, tad spēku zaudē arī Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti 
saskaņā ar spēku zaudējušo likumu; 
1.2. ja izdarot grozījumus likumā, izslēdz normu, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot 

noteikumus, tad spēku zaudē arī Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar spēku 
zaudējušo normu;  

1.3. ja izdarot grozījumus likumā, groza normu, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot 
noteikumus, tad spēku zaudē arī Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar spēku 
zaudējušo normu; 

Turpināt diskusiju par to, vai Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku, ja likumdevējs, 
pieņemot grozījumu likumā, groza normu (vai papildina), kas pilnvaro Ministru kabinetu 
izdot noteikumus, ja grozījumiem ir formāls raksturs. 
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1.4. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 
14.panta pirmās daļas 3.punktu zaudē spēku, ja attiecīgajā nozarē tiek pieņemts un stājas 
spēkā speciālais likums; 

1.5. uz Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem  Ministru kabineta 
noteikumiem apspriežamā likuma 10.pants piemērojams analoģiskā kārtībā kā uz Saeimā 
pieņemtajiem likumiem. 

 
2. Atbalstīt šādus priekšlikumus:  
2.1. izvērst anotācijas sadaļu jautājumā par normatīvā akta projekta ietekmi uz spēkā 

esošajiem tiesību aktiem. Iesniedzot projektu izskatīšanai Ministru kabinetā, likumprojekta 
anotācijā uzskaitīt visus noteikumus, kas zaudēs spēku, pieņemot likumu; 

2.2. ieteikt neizdot Ministru kabineta noteikumus saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 
81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kuros ir iestrādāts 
pilnvarojums, jo šo noteikumu piemērošana ir īslaicīga; 

2.3. Tieslietu ministrija ir tā iestāde, kas metodiski vada ministriju savstarpējo sadarbību 
jautājumā par likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 
pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 
10.panta piemērošanu. 

 
3. Neatbalstīt Tieslietu ministrijas piedāvāto likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts 
prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas un spēkā 
stāšanās kārtību un spēkā esamību”  10.panta redakciju:  

“10. Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku, ja spēku zaudē likuma norma, kas 
pilnvarojusi Ministru kabinetu izdot noteikumus, ja likumā nav noteikts citādi.  

Priekšlikums: svītrot vārdus “ja likumā nav noteikts citādi” 
 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

18/05/2000 
 
… 
2. Ministriju un citu centrālo valsts institūciju būtiskākie iebildumi par Ministru kabineta 
iekšējās kārtības un darbības noteikumu projektu. 

Sanāksmes dalībnieki vienojās: 
1) Atbalstīt to, ka anotācija pievienojama visiem tiesību aktu projektiem, izņemot 

protokollēmumus. 
2) Atbalstīt to, ka Valsts kancelejas Juridiskais departaments atzinumu sniedz 

nepieciešamības gadījumā, ja konstatētas iesniegtā tiesību akta projekta nepilnības, kas 
neļaus to juridiski precīzi noformēt atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un ja 
iesniegtā tiesību akta projekta sagatavošanā nav ievērotas Ministru kabineta iekšējās kārtības 
un darbības noteikumu prasības.  
 

3) Atbalstīt to, ka, izstrādājot koncepciju, jākonsultējas ar nevalstiskajām 
organizācijām. Izstrādājot tiesību aktu projektus, šīs konsultācijas var nebūt obligātas, bet tās 
uzskatāmas kā apliecinājums tam, ka ir izzināts nevalstisko organizāciju viedoklis, kas 
atvieglotu lēmuma pieņemšanu. 
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4) Atbalstīt to, ka nav nepieciešama īpaša Valsts sekretāru sanāksme, kurā skata 

koncepcijas vai tiesību aktu projektus, ja nav panākta vienošanās starpministriju sanāksmē. 
Šos projektus var skatīt Valsts sekretāru sanāksmes otrajā daļā, izsūtot tos ieinteresētajām 
institūcijām trīs darbadienas iepriekš. Diskutējams jautājums par Valsts sekretāru sanāksmes 
lēmuma juridisko spēku. 

 
5) Atbalstīt to, ka ir obligāti nepieciešams Ārlietu ministrijas atzinums, ja tiek 

apstiprināts starptautiskais līgums. 
Neatbalstīt priekšlikumu, ka obligāti nepieciešams Valsts kontroles atzinums, ja tiesību 

akta projekts skar valsts budžetu. 
 
6) Atbalstīt to, ka, iesniedzot koncepcijas projektu akceptēšanai Ministru kabinetā, 

tam jāpievieno Ministru kabineta protokollēmuma projekts, kurā norādīts iesniedzēja 
atbalstītais koncepcijas risinājuma variants. 

 
7) Neatbalstīt priekšlikumu, ka Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības 

noteikumos noteikt Ministru kabineta sēžu debašu kārtības un ilguma pamatprincipus. 
 

 

PROTOKOLS Nr. 1 

11/05/2000 
 
1. Par likumprojektu pārejas noteikuma redakciju, lai nodrošinātu iespēju kādu laiku 
piemērot Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar spēku zaudējušo likumu.  
 

Atbalstīt šādu likumprojektu Pārejas noteikuma redakciju: 
“1. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus 

no likuma spēkā stāšanās (vēlams termiņu formulēt nevis mēnešos, bet gan, nosakot konkrētu 
datumu) ir spēkā  šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu: 

1) 
2) 
3) .” 

Paskaidrojums 
1. Jāuzskaita visi Ministru kabineta noteikumi, kuru spēku vēlas saglabāt. 
2. Jāuzskaita tikai Ministru kabineta noteikumi, nevis kādi citi izdoti akti. 
3. Termiņu jānorāda saprātīgi, bet vēlams ne ilgāk kā apmēram 6 mēnešus no likuma 

spēkā stāšanās.  
 

2. Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu nr.160 “Ministru kabineta iekšējās 
kārtības un darbības noteikumi” 17.2.apakšpunkta piemērošanu (par starpministriju 
sanāksmes protokola pievienošanas nepieciešamības gadījumiem). 

 Atbalstīt nepieciešamību  strukturēt atzinumu par tiesību aktu projektiem daļās, 
atsevišķi norādot: 
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- Attieksmi pret projekta turpmāko virzību, ievērojot 1996.gada 30.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumu Nr.160 “Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi” 28.punktā 
noteikto. 
- Būtiskos iebildumus.  
- Atsevišķus priekšlikumi, kam jāpievērš uzmanība. 

 
Starpministriju sanāksme jāsasauc un tiesību akta projektu iesniedzot Valsts kancelejā 

tam jāpievieno attiecīgs protokols, ja atzinumā pausta negatīva attieksme pret tiesību akta 
projekta turpmāko virzību vai arī nav ņemti vērā izteiktie būtiskie iebildumi  

 
3. Par noteikumu, kas izdoti saskaņā ar dažādām viena likuma normām vai vairāku likumu 
normām, spēkā esamību, ja spēku zaudē kāda no normām.  

Atbalstīt, ka Ministru kabineta noteikumus nepieciešams atkārtoti izdot, ja Ministru 
kabineta noteikumos, norādē uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti ir atsauce uz dažādām 
viena likuma normām vai vairāku likumu normām un kāda no tām zaudē spēku. Minētais 
jautājuma risinājums ir atbalstāms arī tādēļ, lai visās institūcijās šādu jautājumu risināšanā 
tiktu ievērota vienveidība, nevis pastāvētu iespēja katru gadījumu dažādi interpretēt un 
dažādi piemērot. 
Kā konkrētie gadījumi sanāksmē tika skatīti Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumi 
Nr.295 “Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā 
sfērā” un 1998.gada 7.jūlija noteikumi Nr.241 “Noteikumi par degvielas kvalitātes vides 
normatīviem”.  
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VI. Prezentāciju materiāli 
 
 
 
 
 

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem 

un papildinājumiem 

Katrīna Nikolajeva

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsults

14.11.2019.

 

Pasaules Antidopinga kodekss

Veselības ministrija ir aktualizējusi problēmjautājumu
saistībā ar Pasaules Antidopinga kodeksa (turpmāk – kodekss)
regulāriem grozījumiem un papildinājumiem.

Ministru kabinets 2019.gada 24.septembrī ar
noteikumiem Nr. 447 «Par Pasaules Antidopinga aģentūras
2015. gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu»
pieņēma un apstiprināja kodeksu. Tādējādi uzņemoties Latvijas
saistības tā ievērošanā, piemērošanā un izpildē.

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 2

  

Šajā apkopojumā ir ievietoti materiāli, kas prezentēti Juridisko dienestu sanāksmēs vai 

bijuši par manatu diskusijai. Ar pievienotajiem prezentāciju materiāliem var iepazīties 

Tiesību aktu izstrādes ceļveža vietnē https://tai.mk.gov.lv/protokoli. 

Par starptautisko līgumu 
regulāriem grozījumiem un 

papildinājumiem (2019)/ 60  

https://tai.mk.gov.lv/protokoli
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Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 3

Saskaņā ar Oficiālo 

publikāciju un tiesiskās 

informācijas likumu šis 

normatīvais akts un tam 

pievienotā starptautiskā 

vienošanās (publicētajā 

redakcijā) ir publiski 

ticams(a) un saistošs(a).

 

 

Vienlaicīgi Ministru kabineta apstiprinātais kodekss
paredz nosacījumu, kādā veidā tas ir grozāms.

Saskaņā ar kodeksa noteikumiem WADA atbild par
kodeksa pilnveides un uzlabošanas pārraudzību.

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 4

23.7. Kodeksa grozīšana
...
23.7.3. Pēc attiecīgām apspriedēm WADA dibināšanas valde apstiprina
Kodeksa grozījumus ar divu trešdaļu balsu vairākumu, turklāt šajā balsošanā
par labu grozījumiem ir jānobalso gan vairākumam valsts sektora pārstāvju,
gan vairākumam Olimpiskās kustības locekļu. Ja nav noteikts citādi,
grozījumi stājas spēkā trīs mēnešus pēc šādas apstiprināšanas.

23.7.4. Parakstītāji ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim groza savus
noteikumus, lai iekļautu tajos 2015.gada Kodeksu, kas stājas spēkā
2015.gada 1.janvārī. Parakstītāji visus turpmāk piemērojamos Kodeksa
grozījumus īsteno viena gada laikā pēc tam, kad tos apstiprinājusi
WADA dibinātāju padome.
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Ministru kabinets ir apstiprinājis 2015.gada
kodeksu ar tiem grozījumiem, kas bija spēkā
uz pieņemšanas brīdi.

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 5

No nacionālo tiesību viedokļa
Tādējādi veidojas situācija, ka nacionālajā sistēmā
ienestais un publiskotais starptautiskais dokuments nav
aktuāls. Ministru kabineta noteikumiem pievienotais
kodekss ir novecojušā redakcijā.

No starptautisko tiesību viedokļa
Šobrīd jau ir spēkā nākamie WADA pieņemtie grozījumi,
kas Latvijai kā starptautiskās vienošanās dalībvalstij ir
saistoši.

 

 

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 6

Publicēto MK noteikumu Nr. 447

(24.09.2019.) apstiprinātais teksts:

7.4. Netipiskas atrades pārbaude
Saskaņā ar Starptautiskajiem 
laboratoriju standartiem noteiktos 
apstākļos konstatējot tādas aizliegtas 
vielas klātbūtni, kuras izcelsme var būt 
arī endogēna, laboratorijas ziņo 
par netipisku atradi, saistībā ar kuru 
jāveic papildu izmeklēšana. …

Pasaules antidopinga kodekss 

(spēkā esošā redakcija ar 01.06.2019. 

grozījumiem):

7.4. Netipiskas atrades pārbaude
Saskaņā ar Starptautiskajiem 
laboratoriju standartiem noteiktos 
apstākļos konstatējot tādas aizliegtas 
vielas klātbūtni, kuras izcelsme var būt 
endogēna vai kuru identificējusi 
WADA, laboratorijas ziņo par netipisku 
atradi, saistībā ar kuru jāveic papildu 
izmeklēšana. …

Kodeksa atšķirīgās saistošās 
redakcijas 

Grozījumi ir tik nebūtiski, 

ka veikt to apstiprināšanu 

caur MK būtu lieks un 

regulārs slogs.
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Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 7

Šobrīd vienīgā vieta, kur interesents var iepazīties ar aktuālo
kodeksa redakciju latviešu valodā ir Latvijas Antidopinga
biroja mājas lapā vai angļu valodā WADA mājas lapā.

 

 

8Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019.

▪ No starptautisko tiesību viedokļa – Latvijai ir saistošs
kodekss ar WADA grozījumiem, kas stājušies spēkā.

▪ No nacionālo tiesību viedokļa, atbilstoši nostiprinātajai
praksei un izpratnei, tai skaitā likuma «Par Latvijas
Republikas starptautiskajiem līgumiem» izpratnei,
Saeima vai Ministru kabinets apstiprinot starptautisku
vienošanos pieņem lēmumu par konkrētām saistībām,
kas ir zināmi apstiprināšanas brīdī (apstiprinātais
teksts).

▪ No sabiedrības informētības viedokļa – starptautiskā
vienošanās (publicētā redakcijā), kas apstiprināta ar
attiecīgu nacionālo normatīvo aktu un publicēta
tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. (likumi.lv) ir publiski
ticama un saistoša.

Problēmas apkopojums
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Esošā starptautisko līgumu apstiprināšanas prakse
un regulējums šobrīd nav gatavs šāda veida
pārmaiņām.

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 9

Pasaules antidopinga kodekss nav unikāls, tomēr
viens no pirmajiem ziņnešiem, kas acīmredzami
parāda, ka starptautiskās vienošanās, lēmumu
pieņemšana, grozījumu un izmaiņu apstiprināšanas
procedūras, un citas norises ir «dzīvi» procesi, kas
mūsdienās strauji mainās un attīstās.

«Dzīvs» dokuments

Nepieciešams apzināt, vai šāds gadījums ir
vienreizējs vai arī ir citas analoģiskas starptautiskās
vienošanās, kas tiek grozītas «atvieglotā»
procedūrā.

 

 

Problēma nav jauna

Tieslietu ministrija, izstrādājot koncepciju „Par starptautisko līgumu
nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību” (apstiprināta ar
MK 13.04.2011. not. Nr.152) aktualizēja šo problēmu:

«... praksē nākas saskarties ar problēmu, ka trūkst regulējuma, kā rīkoties 
attiecībā uz starptautisko daudzpusējo līgumu grozījumiem, ko pieņem saskaņā 
ar konkrētu līgumu izveidota institūcija un kas konkrētā līguma dalībvalstīm 
stājas spēkā automātiski. [...] lielākajā daļā gadījumu grozījumi kļūst saistoši 
visām dalībvalstīm bez izņēmuma. Taču grozījumi, kas starptautiskā līguma 
dalībvalstīm kļūst saistoši automātiski noteiktā datumā, lielākoties ir tehniska 
rakstura, tāpēc resursu taupīšanas nolūkā un ievērojot lietderības apsvērumus 
attiecībā uz šādiem grozījumiem jānosaka speciāla kārtība – kritēriji, kādos 
gadījumos attiecīgais dokuments apstiprināms, kādos gadījumos tikai tulkojams, 
kādos gadījumos arī tulkojums nav nepieciešams.

Papildus jāmin, ka nav paredzēta arī starptautisko līgumu redakcionāla rakstura
precizējumu jeb labojumu ieviešanas kārtība, tādējādi šobrīd tie nacionālajā
tiesību sistēmā arī tiek ienesti ar attiecīgo normatīvo aktu grozījumiem. Tomēr
šādu tehnisku precizējumu un labojumu gadījumā apsverama attiecīgo
precizējumu vai labojumu publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un to
konsolidācija attiecīgā starptautiskā dokumenta tekstā, nevirzot nacionālā
normatīvā akta grozījumu projektu.»

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 10
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Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 11

Izpratnes maiņa/ jauna pieeja/ 
jauns skatījums 

1. Vīnes konvencija 

Līdz šim izpratne par starptautisko vienošanos grozījumiem ir
fundamentāla un «akmenī iecirsta». Ievērojot Vīnes konvenciju par
starptautisko līgumu tiesībām – starptautiskajos līgumos var tikt izdarīti
grozījumi saskaņā ar dalībnieku vienošanos, paredzot nosacījumus kā
grozījums stāsies spēkā.

Konvencija nosaka (40.p.), ka katra valsts, kura ir tiesīga kļūt par dalībnieku
«pamatlīgumā», ir tiesīga kļūt par dalībnieku arī līgumā par grozījumiem.

Vienošanās par grozījumiem nav saistoša valstij, kura jau ir «pamatlīguma»
dalībnieks, bet kura nav dalībnieks līguma grozījumiem. Šajā gadījumā, ja ne
visi vēlākā līguma dalībnieki bijuši iepriekšējā līguma dalībnieki: starp abu
līgumu dalībvalsti un dalībvalsti tikai vienam līgumam līgums, kura dalībnieki ir
abas valstis, regulē valstu savstarpējās tiesības un pienākumus.

Tātad konvencijas izpratnē, jebkurš starptautiskas vienošanās grozījums vai
papildinājums ir atsevišķa starptautiska vienošanās, kurai ir piemērojams
tāds pats izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas process, ka jebkuram
citam starptautiskajam līgumam.

 

 

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 12

Analoģiska pieeja ir arī likumā «Par Latvijas Republikas
starptautiskajiem līgumiem», kas nosaka, ka Latvijas Republikas
starptautiskie līgumi slēdzami starpvalstu līgumu un starpvaldību līgumu
veidā.

Grozījumi starptautiskajā vienošanās ir jaunas starptautiskas saistības,
par kurām valstīm ir atsevišķi jāvienojas atsevišķā dokumenta veidā
(starptautiskajā līgumā) un jāveic apstiprināšana nacionālajā līmenī, kas
paredz valsts iekšējās procedūras ar detalizētu izvērtēšanu.

Izpratnes maiņa/ jauna pieeja/ jauns 
skatījums 

2. likums «Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem»

Vienošanās var tikt grozīta vai papildināta Pusēm
par to vienojoties rakstveidā.
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Izpratnes maiņa/ jauna pieeja/ jauns 
skatījums

3. iespējamais risinājums

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 13

Atbilstoši Latvijas nacionālajam regulējumam Ministru kabinets ir
atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi.

No starptautisko līgumu tiesību viedokļa valsts nevar atsaukties uz
nacionālo tiesību normu prasībām, lai attaisnotu starptautiskā
līguma neizpildi.

Atceramies, ka Ministru kabinets apstiprinot kodeksu,
jau piekrita, ka [...] WADA dibināšanas valde
apstiprina Kodeksa grozījumus ar divu trešdaļu balsu
vairākumu [...]. Ja nav noteikts citādi, grozījumi stājas
spēkā trīs mēnešus pēc šādas apstiprināšanas.

 

 

Izpratnes maiņa/ jauna pieeja/ jauns 
skatījums 

n

4. iespējamais risinājums

Vadoties no kodeksā paredzētās grozījumu

veikšanas «atvieglotās kārtības», kā arī Ministru
kabineta piekrišanas šādai kārtībai un apzinoties

grozījumu nelielo apjomu - ierosinu WADA
veiktos grozījumus neuztver kā atsevišķus,
pastāvīgus grozījumus un neveikt konsolidētā
kodeksa teksta atkārtotu apstiprināšanu
Ministru kabineta līmenī.

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 14

WADA parasti kodeksa 
grozījumus  noformē 

kā konsolidēto 
kodeksa redakciju, 

nevis atsevišķu 
grozījumu veidā

Papildus jāņem vērā, ka Latvijai nav iespējams pēc noteiktā
termiņa iztecēšanas, neņemt vērā kodeksa grozījumus un nepildīt
jaunās prasības, nosacījumus u.c.
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Izpratnes maiņa/ jauna pieeja/ jauns 
skatījums

5. iespējamais risinājums

Par starptautisko līgumu regulāriem grozījumiem un papildinājumiem / 14.11.2019. 15

Ārlietu ministrijai ir pienākums informēt par starptautisko līgumu
spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu.
Sabiedrības informēšana notiek šo informāciju publicējot oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Aicinu izvērtēt jaunas pieejas ieviešanu, nosakot, ka
automātiskus grozījumus, kas tiek veikti atbilstoši
starptautiskajā līgumā paredzētajai kārtībai, publicē
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” kā aktuālo
redakciju (šajā gadījumā tā būtu kodeksa konsolidētā
versija) - nevirzot jaunus Ministru kabineta
noteikumus par kodeksa pārapstiprināšanu.

Papildus neieciešams izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus:
▪ Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā;
▪ likumā «Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem».

 

 

Katrīna Nikolajeva

Juridiskā departamenta juriskonsults

Tālrunis: 67082890

E-pasts: katrina.nikolajeva@mk.gov.lv

Paldies!
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Veidlapas normatīvajos aktos

Sandra Rocēna

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsulte

14.11.2019.

 

 

Piemērs:

2

Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par sliekšņa 

deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” 

 

6. Likuma subjekti sliekšņa deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu 

izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv). 

 

7. Iesniedzot sliekšņa deklarāciju, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu pielikumā norādīto 

veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML datni, kas izveidota atbilstoši šo 

noteikumu pielikumā minētajam veidlapas saturam. 

Pielikums 

Ministru kabineta 

2019. gada 27. augusta 

noteikumiem Nr. 407 

Sliekšņa deklarācijas veidlapas saturs 

(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv) 

*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars 

Iekļaujamā 

informācija 

Lauka 

nosaukums 

Lauka datu 

formāts (*) 
Lauka vērtība 

Lauka 

vērtības 

kategorija 

1 2 3 4 5 

Informācijas tips Informācijas 

tips 

Max2(a) Informācijas tips – vērtība 

S 

Teksts 

Sliekšņa 

deklarācijas 

iesniegšanas dati 

Iesniegšanas 

gads 

Max2(n) Deklarācijas iesniegšanas 

gada divi pēdējie cipari 

Skaitlis 

Iesniegšanas 

datums 

YYYY-MM-

DD 

Deklarācijas iesniegšanas 

datums formātā YYYY-

MM-DD 

Datums 

 

  

Veidlapas normatīvajos aktos 
(2019)/ 59  
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Negatīvie aspekti veidlapu 
apstiprināšanai ar MK noteikumiem:

3

- katru reizi, kad tiek grozīts likums, jāgroza arī noteikumi

- grūti nodrošināt normatīvo aktu savstarpēju saskaņotību

- ņemto vērā noteikumu projekta izstrādes un pieņemšanas laikietilpību,

ir kavēta veidlapu aktualizēšana, veidlapas saturs neatbilst likumā

noteiktajam

- lieki izdevumi valsts budžetam, jo noteikumu izstrādāšanā un

pieņemšanā iesaistītais valsts pārvaldes darbinieku skaits ir nesamērīgs

attiecībā pret labumu, ko sabiedrība no tā gūst

 

 

Priekšlikumi:

4

Ja ir izvērtēts, ka konkrētajā gadījumā var atteikties no veidlapas

apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem, tad:

- jāizslēdz likumā dotais deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt veidlapu

- ja nepieciešams, likumā jānosaka vai jāprecizē iesniedzamās ziņas (veidlapā

norādāmo informāciju)

- veidlapas dizainu un formu kā ilustratīvu materiālu iestāde publicē savā tīmekļa

vietnē, kā arī nodrošina veidlapu pieejamību, gan elektroniskajā vidē, gan

klātienē

- atbilstoši iestāžu, klientu un citu pamatotiem ieteikumiem veidlapas var uzlabot

ar papildinājumiem, kuri padarītu veidlapu aizpildīšanu klientiem saprotamāku
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Ieguvumi:

5

- personām nebūs jāsaskaras ar nepilnīgām veidlapām, gadījumos, ja

veidlapas nav bijis iespējams laikā aktualizēt strauju normatīvo aktu

grozījumu rezultātā

- iestādei būs iespēja operatīvi papildināt veidlapu paraugus ar fakultatīvi

norādāmu informāciju, kas atvieglos klientiem veidlapu aizpildīšanu

- samazināsies iestādē nodarbināto izmaksas un laika resursu patēriņš

- samazināsies administratīvo resursu patēriņš noteikumu projekta

izstrādes un saskaņošanas procesā iesaistītajām ministrijām, iestādēm un

Ministru kabinetam kopumā

 

 

Pozitīvais piemērs:

Komerclikums

6

10.pants. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā un dokumentu pievienošana 

reģistrācijas lietai

(1) Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai 

tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(11) Pieteikumā norāda šā likuma 8. pantā minētās ziņas. 

8.pants. Komercreģistra ierakstu saturs

(1) Par individuālo komersantu komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) firma;

2) komersanta vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, —

dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas 

datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

3) juridiskā adrese;

4) filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas, un tās juridiskā adrese.

......
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Juridiskā tehnika un biežāk pieļautās kļūdas /17.01.2019. 7

Normatīvisma mazināšanas ietvaros izvērtēt iespēju

normatīvajos aktos aprakstīt veidlapā ietveramo informāciju,

savukārt dizainu un formu kā ilustratīvu materiālu publicēt

institūciju tīmekļa vietnēs.

 

 

Sandra Rocēna,
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsulte
Tālrunis: 67082886

E-pasts: Sandra.Rocena@mk.gov.lv

Paldies!
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Tiesiskās informācijas un pilsoniskās 
izglītības portāls

LV PORTĀLS (www.lvportals.lv)

 

 

Valsts, pilsoniskās un tiesiskās 
informācijas platforma

225 523

vestnesis.lv

likumi.lv lvportals.lv

juristavards.lv

185 106 14 426

Reālie lietotāji 

2018. g. vidēji mēnesī

Netiek mērīts

Oficiālais izdevējs «LATVIJAS VĒSTNESIS»

  

“Latvijas Vēstnesis” tiesiskās 
informācijas un pilsoniskās 

izglītības portāls “Cilvēks. Valsts. 
Likums” (2019)/ 58  
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3

LV portāla misija, uzdevumi un mērķi
Skaidrot. Izglītot. Iesaistīt > pilsoniskā sabiedrība

▪ Misija: uzturēt kvalitatīvu valsts pārvaldes un sabiedrības dialogu, izglītot 
sabiedrību tiesību jautājumos.

▪ "Informatīvās telpas stiprināšana ir jāuztver kā Latvijas valsts drošības un 
suverenitātes jautājums," (Nacionālās drošības koncepcija)

▪ "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības," Satversmes 90. pants. LV portāls kā 
Likumi.lv turpinājums, skaidrojot tiesību aktu normas un to piemērošanu.

▪ LV portāls ir drošas, uzticamas un nepastarpinātas informācijas avots.

Informēt. Analizēt. Izklaidēt

“Lsm.lv ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio portāls trīs 
valodās. Tā galvenā prioritāte ir sociālpolitikas ziņas un 
analītika, tiek attīstītas arī dzīvesstila, kultūras un citas 
tematikas.”

Pelnīt. Informēt. Maksas produkts

“Eesti Meedia” grupas uzņēmums, kas sevi pozicionē kā 
nacionālo informācijas aģentūru. “LETA ik dienu rūpējas 
par to, lai pārbaudītu un no milzīgās informācijas 
plūsmas atlasītu un piegādātu klientiem nepieciešamo 
būtiskāko informāciju.”

 

 

LV portāls. Cilvēks. Valsts. Likums.

4

LV portāls. Cilvēks. Valsts. Likums.

Informācija sistematizēta 6 satura kanālos:

▪ SKAIDROJUMI
▪ VIEDOKĻI
▪ DIENASKĀRTĪBĀ
▪ E-KONSULTĀCIJAS
▪ NORISES
▪ TIESĀS

▪ Satura specializācija – esošā un 
topošā tiesiskā regulējuma un 
aktuālo valsts procesu 
skaidrošana saprotamā valodā.

▪ Saturs sasaistīts ar atbilstošiem 
tiesību aktiem Likumi.lv. Pie 
likumiem atrodami atbilstoši 
skaidrojumi, e-konsultācijas.

▪ Dažādi satura formāti: teksts, 
video, infografikas, animācijas. 
Drīzumā – audio.

▪ Pilnībā pieejams sabiedrībai bez 
maksas kopš 2008.gada

▪ 200+ tematisko atvērumu
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LV portāla lietotāju skaita dinamika 2018.

5

LV portāls: 17. vieta

2018.g.lietotāju apmierinātības aptauja: ar LV portālu ir 
apmierināti un saturam uzticas 95% lietotāju (1002 respondenti)

Dati:

207,811 
tūkstoši
lietotāju

 

 

• Visas jūsu iestādes preses relīzes nosūta uz pr@lv.lv

atbalsts publicitātei LV portāla soc. tīklos

LV portālā ir pieejams ikvienas valsts pārvaldes iestādes tematiskais atvērums  

• Sadarbība ar LV portāla redaktoriem tiesību normu skaidrojumu, infografiku veidošanā 

Jūsu iestādes publicitāte

Informācijas pārpublicēšanas iespēja jūsu iestādes mājalapā, soc. tīklos

• Publicitāte Jūsu rīkotajām sabiedriskās domas aptaujām, ja nepieciešams liels respondentu skaits

• Sadarbība ar LV portāla redaktoriem e-konsultāciju atbilžu sagatavošanā

Jūsu iestādes publicitāte indivīda acīs.

• Jūsu darbinieku iniciatīva jaunu tēmu un autorpublikāciju sagatavošanā

Jūsu iestādes publicitāte

Autoratlīdzība

LV portāls = valsts pārvaldes partneris un sabiedrotais 

kvalitatīvas, LV portāla specializācijai atbilstošas informācijas  
veidošanā un izplatīšanā sabiedrībai

Valsts pārvaldes pozicionējums LV portālā
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LV portālu lasa katrs 7. Latvijas interneta lietotājs

NVO u. c. 
sabiedrības 
interešu grupas

Pašvaldības

Eiropas Savienības 
institūcijas

Neatkarīgās valsts 
institūcijas

Ministrijas un to 
padotības iestādes

LV portāla saturs dažādās platformās:
• dators, 
• plašete, 
• tālrunis.

Sociālo mediju lietotāji - satura izplatītāji: 
• Pārējo 7 "Latvijas Vēstneša" kontu atbalsts
• Ministriju un to padotības iestāžu konti
• Lietotāju iesaiste

• Facebook: ~ 21 124 interakcijas mēnesī
• Tviterī: ~ 6 930 interakcijas mēnesī**

Sasaiste ar                             . Tiesību akti + saites ar 
skaidrojumiem, e-konsultācijām

7

207 811* reālie lietotāji vecumā no 7 līdz 74 gadiem

17. vieta Latvijas vietņu 
reitingā 
10. vieta satura 
portālu reitingā

Valoda ģimenē
Latviešu - 85%
Krievu - 14%
Cita – 1%

* 2018. g. vidēji mēnesī; avots: Gemius
** Kopējais reižu skaits, kad lietotājs mijiedarbojies ar ierakstu (klikšķi, likes, shares, retweets, replies, follows, komentāri).

Nodarbošanās
Augstākā/ vidējā līmeņa 
vadītājs - 15%
Speciālists / biroja 
darbinieks - 28%
Strādnieks / tehniskais 
darbinieks - 14%

Mazā biznesa īpašnieks -
6%
Lauksaimnieks -1%
Bezdarbnieks - 3%
Students - 9%
Pensionārs - 10,6%
Mājsaimniece - 3%

Konti sociālajos medijos

Sekotāji: 11 238 | 7532 | 6040 | 395 |  94

Pārpublicējumi, citējamība
• Tieslietu sistēmas informācijas resursos
• Drukātajos dienas medijos - "Latvijas Avīzē", "Dienā"
• Latvijas Radio mediju apskatā (LR 1)
• NVO  e-ziņu izdevumā “Nesēdi tumsā!”
• Reģionālajos medijos, (Alūksnes Ziņas, Staburags, Talsu vēstis, Kurzemes 

vārds, Liesma, Neatkarīgās Tukuma ziņas,  Ziemeļlatvija, Rīgas apriņķa avīze)
• Pašvaldību informatīvajos izdevumos un interneta vietnēs
• Disaporas drukāto izdevumu slejās (Amerikā, Austrālijā)

VIEDOKĻI

 

 

8

Latvijas valsts

Latvijas Vēstnesis

Likums un valsts

Uz turpmāku sadarbību, 
sapratni un savstarpēju 

atbalstu!
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Latvijas tiesībpolitiskā domnīca

Dina Gailīte, galvenā redaktore

 

 

«Jurista Vārds» 1995-2019:
no «Latvijas Vēstneša» rubrikas līdz
patstāvīgam preses izdevumam

„Jurista Vārds” ir viens no instrumentiem,
ar kuru TM īsteno pienākumu nodrošināt 
«sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību 
par tiesību politiku» un veicināt «sabiedrības 
tiesiskās domas un apziņas attīstību atbilstoši 
demokrātiskas valsts principiem;” (TM nolikuma 
5.11 punkts)

«"Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās 
publikācijas un tajā ietvertās informācijas 
sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu 
"Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par 
normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu 
tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts 
oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās 
publikācijas un tajā ietvertās informācijas 
sistematizācijas procesu. (Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likuma 14. panta 2. daļa)

  

Žurnāls “Jurista Vārds” 
(2019)/ 57  
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Ko un kāpēc dara «Jurista Vārds»

Redakcijas politika

• “Jurista Vārda” mērķis ir 
veicināt tiesiskuma 
nostiprināšanos Latvijā, 
nodrošinot vispusīgu, 
profesionālu, kritisku un 
atklātu tiesībpolitisku 
diskusiju par konkrētajā brīdī 
aktuālajām Latvijas tiesiskās 
sistēmas problēmām un 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem.

• Šajā profesionālajā diskusijā 
tiek iesaistīti tiesību 
zinātnieki un pēc iespējas 
dažādas specializācijas 
praktizējoši juristi, tiesību 
politikas veidotāji no valsts 
pārvaldes, likumdevēja, 
dažādām sabiedrības grupām 
u.c.

Žurnāla lasītāju aptauja (2018, XII)

 

 

Deputāts Pēteris Tabūns debatēs par 
robežlīgumu (2007)
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«Jurista Vārds» skaitļos

Drukātais žurnāls

• Abonenti – 1200 (2019, I)

• Auditorija: ~ 85% Latvijas juristu (2016. gada aptaujas dati)

Portāls juristavards.lv

Kopumā pa gadu 115 000 skatījumu.

Mēnesī portālu apmeklē vidēji 16000 unikālie lietotāju jeb aptuveni 1 % no visiem Latvijas interneta 
lietotājiem. Katrs lietotājs mēnesī atver vidēji 8 portāla lapas, uzkavējas portālā vairāk nekā 5 min.

«Jurista Vārda» zelta fonds

Vairāk nekā 50000 rakstu žurnāla elektroniskajā arhīvā

Vairāk nekā 4000 ārštata autoru

 

 

«Jurista Vārda» darbības virzieni

Žurnāls
«Jurista Vārds»

Portāls juristavards.lv:
Maksas sadaļas (žurnāla 
elektroniskā versija + arhīvs) 
Bezmaksas sadaļas (ziņas, 
afiša, domnīca, video u.c.)

• JV studentu konkurss,
• tikšanās ar lasītājiem, 
• konferences
• grāmatas
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Juridiskā tehnika un biežāk
pieļautās kļūdas

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora

vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Sandra Rocēna
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsulte

17.01.2019.

 

 

Juridiskā tehnika un biežāk pieļautās kļūdas /17.01.2019. 2

 

  
 

  

Juridiskā tehnika un 
biežāk pieļautās kļūdas 

(2019)/ 56  
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Anotācijas

Juridiskā tehnika un biežāk pieļautās kļūdas /17.01.2019. 17

Lai arī Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19 "Tiesību akta projekta 

sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (2017. gada 20. jūnija grozījumi) paredz:

"72.1 Šajā instrukcijā paredzētās prasības anotācijas (anotācijas sadaļu) aizpildīšanai, kas stājas spēkā 

2018. gada 1. janvārī, neattiecas uz tiesību aktu projektiem, kas pieteikti izsludināšanai Valsts sekretāru 

sanāksmē līdz 2017. gada 31. decembrim."

lūgums tiesību aktu projektiem, kas tiek iesniegti 2019.gadā pievienot anotācijas, kas 

aizpildītas atbilstoši instrukcijas 2017. gada 20. jūnija grozījumiem.  

 

 

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora

vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Tālrunis: 67082889
E-pasts: Inese.Gailite@mk.gov.lv

Sandra Rocēna,
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsulte
Tālrunis: 67082886

E-pasts: Sandra.Rocena@mk.gov.lv

Paldies!
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Izmaiņas likumā 
par starptautiskā līguma apstiprināšanu 

Katrīna Nikolajeva

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta juriskonsults

17.01.2019.

 

 

2
Izmaiņas likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu /17.01.2019. 

Vēsturiski ir iedibināta vienota starptautiskā līguma apstiprinošā
likuma forma un saturs, paredzot, ka pantus veido secīgi:

1. Pirmajā pantā norāda līguma nosaukumu un vārdus "ar šo likumu tiek
pieņemts un apstiprināts", kā arī pirms līguma nosaukuma norāda līguma
parakstīšanas datumu.

2. Otrajā pantā norāda iestādi, kura ir atbildīga par starptautiskajā līgumā
paredzēto saistību koordināciju ("līgumā paredzēto saistību izpildi
koordinē).

3. Trešajā pantā, ja nepieciešams, norāda pantus, kuros ietver citus līguma
īstenošanas nosacījumus (piemēram, atrunas, deklarācijas).

4. Ceturtajā pantā norāda līguma spēkā stāšanās laiku un kārtību ("līgums
stājas spēkā").

5. Piektajā pantā norāda likuma spēkā stāšanās laiku un valodas, kurās
starptautiskais līgums izsludināms.

Esošā prakse

  

Izmaiņas likumā par 
starptautiskā līguma 

apstiprināšanu (2019)/ 55  
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Izmaiņas ierastajā praksē

2018. gada decembrī Saeimas Juridiskais birojs un 

Valsts kancelejas Juridiskais departaments 

vienojās par turpmākajām izmaiņām, 

sagatavojot un noformējot likumprojektus par starptautiskā 
līguma apstiprināšanu.

Normai, kas nosaka: «likums stājas spēkā izsludināšanas dienā/
nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas» - nav lietderības vai objektīvas
nepieciešamības pamatojuma. Vienlaicīgi tas neatbilst vispārīgajiem likumu
izsludināšanas un spēkā stāšanās nosacījumiem.

4
Izmaiņas likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu /17.01.2019. 

 

 

Likumprojekta izskatīšana 
Saeimā

Atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 114. panta otrās daļas 3. punktam -
likumprojekts, kas paredz starptautiskā līgumu apstiprināšanu, apspriežams
divos lasījumos.

Savukārt gadījumos, kad likumprojekta pieņemšana tik tiešām ir
ārkārtīgi steidzama, tiek piemēroti 92. panta nosacījumi, kas nosaka, ka
likumprojekti, kas pēc atbildīgās komisijas vai desmit deputātu priekšlikuma ar
Saeimas lēmumu atzīti par steidzamiem, apspriežami tikai divos lasījumos. Ja
likumprojekts, kas atzīts par steidzamu, pieņemts pirmajā lasījumā, Saeima
lemj, kad tas tiks izskatīts otrajā lasījumā. Ja neviens no klātesošajiem
neiebilst, priekšlikumu iesniegšanas termiņu var nenoteikt un par steidzamu
atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā tūdaļ pēc tā pieņemšanas pirmajā
lasījumā (vienā dienā).

5
Izmaiņas likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu /17.01.2019. 
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Likuma izsludināšana un 
spēkā stāšanās

7

Likuma spēkā stāšanās laiku nosaka Satversme:

«69. Valsts Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus ne agrāk kā desmitā dienā un ne vēlāk 
kā divdesmit pirmā dienā pēc to pieņemšanas. Likums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc 

izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš.» 

Ir pieļaujams, ka tiek noteikts citāds likuma izsludināšanas vai spēkā stāšanās laiks,
nosakot to pašā likumā, tomēr šāds likumdevēja lēmums ir uzskatāms par izņēmumu nevis
ierastu praksi. Tāpēc nepieciešams novērst nepamatotu regulāru «izņēmumu» iekļaušanu
starptautiskā līguma apstiprinošā likumā.

Saeima pieņem 

galīgā lasījumā

10. – 21. dienā

Valsts prezidents izsludina, publicējot 

oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»

Likums stājas spēkā 

14 dienas pēc 

izsludināšanas

Izmaiņas likumā par starptautiskā līguma apstiprināšanu /17.01.2019. 

 

 

Izmaiņas likuma spēkā stāšanās
nosacījumos

8

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības 
līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu

1. pants. 2018. gada 21. augustā parakstītais Latvijas Republikas
valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par iedzīvotāju
reģistrā iekļauto datu apmaiņu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu
tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu
ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un
kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un
angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

Likumprojekts

Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko 
civilo aviāciju (50. panta "a" punkts) un Protokolu par grozījumu 
Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56. pants)

1. pants. 2016. gada 6. oktobra Protokols par grozījumu
Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50. panta "a" punkts)
un 2016. gada 6. oktobra Protokols par grozījumu Konvencijā par
starptautisko civilo aviāciju (56. pants) (turpmāk – Protokoli) ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2. pants. Protokolos paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes
ministrija.

3. pants. Protokoli stājas spēkā to 3. panta "d" punktā noteiktajā
laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināmi Protokoli
angļu valodā un to tulkojumi latviešu valodā.

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un
angļu valodā.

Satiksmes ministrs
Uldis Augulis

Ministru kabinetā atbalstīts 2019.gada 15.janvārī
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Katrīna Nikolajeva

Juridiskā departamenta juriskonsults

Tālrunis: 67082890

E-pasts: katrina.nikolajeva@mk.gov.lv

Paldies!
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Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju 
sanāksme

2018. gada 13. decembris

sintija.rupja@mfa.gov.lv

 

 

Brexit: PROCESS

1) Izstāšanās līgums (un pārejas periods) + Deklarācija:
1) Eiropadome apstiprinājusi 25/11/2018

2) AK parlamenta ratifikācija (Ziemeļīrijas jautājums)?

2) Nākotnes attiecības: līguma/līgumu saturs (?)

???
Izstāšanās
līgums
+ politiskā
deklarācija

30/03/2019
AK de iure
kļūst par
3.valsti

01/01/2021
AK un ES
līgums/i par
nākotnes
attiecībām

2018 2019 20212020

30/03/2019 - 31/12/2020 – pārejas periods, 
ja ir Izstāšanās līgums

  

Brexit (2018)/ 54  
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Brexit: SCENĀRIJI

• ☺ Sakārtota izstāšanās (orderly withdrawal) + nākotnes attiecības.

•  Nesakārtota izstāšanās bez vienošanās (no-deal/disorderly
withdrawal/cliff edge/hard Brexit).

Brexit: IZAICINĀJUMI
• AK iekšpolitiskā neprognozējamība

• Laika trūkums

• ES dalībvalstu vienotība

 

 

  



 

  

Valsts kanceleja 302 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Brexit: SAGATAVOTĪBA
• Izstāšanās seku neizbēgamība (no-deal gadījumā – 30/03/2019,

ar Izstāšanās līgumu – 01/01/2021).

• Ceram uz labāko, gatavojamies visiem scenārijiem.

• Nepieciešami grozījumi nacionālajos tiesību aktos – jāpieņem

līdz 2019. gada 30. martam!

• Potenciālie risinājumi:
– atbildīgās ministrijas steidzamības kārtībā virza Brexit nepieciešamos 

tiesību aktu grozījumus individuāli;

– nepieciešamie grozījumi tiesību aktos tiek virzīti kā kopīga pakotne un 
skatīti vienkopus steidzamības kārtībā.

 

 

Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļa par Brexit:

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit.
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Starptautiskā (daudzpusējā) līguma spēkā stāšanās 

Pasaules Pasta konvencija

Katrīna Nikolajeva

Juridiskā departamenta juriskonsults

13.12.2018.

 

 

Latvijas dalība Pasaules Pasta 
savienībā (Universal Postal Union)

Kopš 1992.gada Latvija ir Pasaules Pasta savienības dalībvalsts.

Pasaules Pasta savienības (UPU) kongress ir augstākā iestāde un tiekas
reizi četros gados. Šajā sanāksmē pulcējas UPU 192 dalībvalstu
pilnvarotie pārstāvji, lai lemtu par jaunu Pasaules pasta stratēģiju un
noteiktu turpmākus noteikumus attiecībā uz starptautisko pasta
apmaiņu. Pasaules Pasta savienības kongress ir nozīmīgākais pasākums
pasta nozarē un ir galvenais forums sadarbībai starp valstīm pasta
pakalpojumu jomā, palīdz nodrošināt vienotu pasta telpu, mūsdienīgus
produktus un pakalpojumus, lai veicinātu kvalitatīvu un pieejamu
universālo pasta pakalpojumu, efektīvu un stabilu attīstību.

Kongresā tiek pieņemta stratēģiskā programma, kas ir ceļa karte
noteiktam laika periodam, tiek izdarīti grozījumi obligāti piemērojamos
Pasaules Pasta savienības pamatdokumentos, kas jāratificē nacionālā
līmenī (t.i., Pasaules Pasta savienības konstitūcijā, Vispārīgajā
reglamentā, Pasaules pasta Konvencijā un Nolīgumā par pasta
maksājumu pakalpojumiem). Tiek pieņemtas rezolūcijas ar uzdevumiem
Pasaules Pasta savienības institūcijām un dalībvalstīm turpmākai rīcībai.

2
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Pasaules Pasta savienības 
dokumentu nacionālā ratifikācija 

24. Kongress

25.kongress

26.kongress

3

23.07.-12.08.2008.

- paraksta UPU 

dokumentus

14.07.2011.

- Saeima pieņem 

ratifikācijas likumu

01.01.2010.

- stājas spēkā starptautiskie 

dokumenti (piem., konvencija)

23.09.2011.

- ĀM paziņo par starptautiska 

dokumenta spēkā stāšanos ar 

01.01.2010.

24.09.-11.10.2012.

- paraksta UPU 

dokumentus

01.01.2014.

- stājas spēkā starptautiskie 

dokumenti (piem., konvencija)

12.06.2014.

- Saeima pieņem 

ratifikācijas likumu

08.07.2014.

- ĀM paziņo par starptautiska 

dokumenta spēkā stāšanos ar 

01.01.2014.

20.09.-07.10.2016.

- paraksta UPU 

dokumentus

01.01.2018.

- stājas spēkā starptautiskie 

dokumenti (piem., konvencija)

25.10.2018.

- Saeima pieņem 

ratifikācijas likumu ???

 

 

Juridiskā kļūda

Pasaules Pasta konvencija (2012)

40. pants
Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Konvencija stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa akti.
To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas Konvenciju vienā eksemplārā, ko deponē 
Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai pusei nosūta šīs 
Konvencijas kopiju.

Dohā, 2012. gada 11. oktobrī

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par 2012.gada Pasaules Pasta konvenciju

1.pants. 2012.gada 11.oktobrī parakstītā Pasaules Pasta konvencija (turpmāk -
Konvencija) un 2012.gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokols
(turpmāk - Noslēguma protokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Konvencijā un Noslēguma protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē
Satiksmes ministrija.

3.pants. Konvencija un Noslēguma protokols stājas spēkā Konvencijas
40.pantā noteiktajā laikā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar
likumu izsludināma Konvencija un Noslēguma protokols angļu valodā un to
tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 27.jūnijā

4

Konvencijā noteiktais 
spēkā stāšanās 

datums – 01.01.2014. –
ir datums ar kuru 

starptautiska 
vienošanās iegūst 

juridisko spēku.

Starptautisks līgums 
stājas spēkā katrā 

konkrētajā dalībvalstī 
tikai pēc visu 

nepieciešamo 
nacionālo 

saskaņošanas un 
apstiprināšanas 

procedūru 
pabeigšanas.

Starptautiskā (daudzpusējā) līguma spēkā stāšanās/ Pasaules Pasta konvencija/13.12.2018. 
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Ja valsts starptautiskā līguma nacionālās
apstiprināšanas procedūras (ratifikāciju) ir
veikusi līdz attiecīgajam datumam, tad
starptautiskais līgums šajā valstī var stāties
spēkā tajā norādītajā datumā.

Tomēr, ja nacionālās procedūras tiek
veiktas novēloti, tad spēkā stāšanās datums ir
nosakāms tikai pēc apstiprinājuma (ratifikācijas)
dokumenta iesniegšanas savienībā, kurai būtu
šis datums jāpaziņo konkrētai valstij.

5
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Ātrais kļūdu labojums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par 2016. gada Pasaules Pasta konvenciju

1. pants. 2016. gada 6. oktobrī parakstītā Pasaules Pasta
konvencija (turpmāk - Konvencija) un Pasaules Pasta konvencijas
Noslēguma protokols (turpmāk - Noslēguma protokols) ar šo likumu tiek
pieņemti un apstiprināti.
2. pants. Konvencijā un Noslēguma protokolā paredzēto saistību izpildi
koordinē Satiksmes ministrija.
3. pants. Ārlietu ministrija par Konvencijas un Noslēguma protokola spēkā
stāšanos paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz
ar likumu izsludināma Konvencija un Noslēguma protokols angļu valodā un
to tulkojums latviešu valodā.

Pārejas noteikums
Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par 2012, gada Pasaules 
pasta konvenciju" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 123. nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.
Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

Pasaules Pasta konvencija (2016)

40.pants
Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks
1. Konvencija stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā 
kongresa akti.
To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas Konvenciju vienā 
eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības 
Starptautiskais birojs katrai pusei nosūta šīs konvencijas kopiju.

Stambulā, 2016.gada 6.oktobrī

6

No 3.panta pazudusi 

frāze, ka Konvencija un 
Noslēguma protokols 

stājas spēkā Konvencijas 
40.pantā noteiktajā 

laikā, jo tieši tas rada 
«atpakaļejošo efektu».

Likumus, ar kuriem tika apstiprināti 
starptautiskie līgumi, kas zaudē spēku (UPU 

kongresā pieņem jaunu konvenciju un 
vienlaicīgi nosaka, ka jaunā aizstāj 
iepriekšējo), arī ir jāatzīst par spēku 

zaudējušiem.
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Pareizais scenārijs

7

??? kongresā paraksta 

UPU dokumentus.

Stājas spēkā 

starptautiskie dokumenti 

(piem., konvencija).

Stājas spēkā 

ratifikācijas likums.

ĀM paziņo par starptautiska 

dokumenta spēkā stāšanos ar 

01.01.????

Septembris-

oktobris
????

01.01. ????
(pēc gada un 3 

mēnešiem)

01.01.????

Atbildīgā ministrija 

sagatavo/saskaņo/iesniedz 

dokumentu paketi 

izskatīšanai MK.

Saeima izskata un 

pieņem ratifikācijas 

likumu.

Atbildīgā ministrija 

tuklo dokumentu, par ko 

jau savlaicīgi ir pieteikts 

apjoms VVC.

Starptautiskā (daudzpusējā) līguma spēkā stāšanās/ Pasaules Pasta konvencija/13.12.2018. 

 

 

Ārlietu ministrijai, Valsts kancelejai vai 
kādai citai iestādei nav pietiekamas 
kapacitātes un pienākuma pārbaudīt 

visus noslēgtos starptautiskos līgumus, 
lai atrastu līdzīga rakstura kļūdas. 

Tāpēc ministrijas tiek aicinātas izvērtēt 
savas kompetences jomā noslēgtos vai 
plānotos starptautiskos (daudzpusējos) 

līgumus, lai izvairītos no kļūdaini 
nosakāmā spēkā stāšanās laika.

8
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Katrīna Nikolajeva

Juridiskā departamenta juriskonsults

Tālrunis: 67082890

E-pasts: katrina.nikolajeva@mk.gov.lv

Paldies!
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Sabiedrības līdzdalība 
valsts institūciju darbā 
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Vispārīgā datu regula un 

tiesību jaunrade

1

 

 

Līdz 2018.gada 25.maijam:

▪ Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 
24.oktobra Direktīva 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti

▪ No 2018.gada 25.maija:

▪ Eiropas Parlamenta un Padomes regula Par 
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula)

Tāpat:

▪ 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīva par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem 
vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu 
brīvu apriti (Policijas direktīva) /jātransponē

2
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Vispārīgā datu regula

▪ Nosaka vispārīgo ES datu

aizsardzības regulējumu;

▪ Aizstāj direktīvu 95/46/EK;

▪ Attiecās uz datu apstrādi valsts

un privātajā sektorā

▪ Tiek piemērota uz visu ES

pilsoņu datu apstrādi, pat, ja

pārzinis atrodas ārpus ES

3

 

 

Regula un vienotais tirgus

-Vienoti nosacījumi personas datu 

aizsardzībai ES līmenī (attiecas uz 

apstrādi, uzturēšanu, nodošanu citiem 

uzņēmumiem un arhivēšanu)

-Vienas pieturas aģentūras principa

piemērošana uzņēmumiem (sadarbība 

tikai ar vienu datu aizsardzību uzraugošu 

iestādi)

-Vienoti noteikumi visām kompānijām, 

neskatoties uz to reģistrācijas valsti

4
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Regula un izmaiņas

Datu subjekta tiesības

Pārziņu pārskatatbildība

Valsts datu aizsardzības iestāžu neatkarības 

stiprināšana (uzraudzība)

Sankcijas

5

 

 

Datu apstrādes principi

nemainīgi

6

godprātīgu un likumīgu 
personas datu apstrādi datu 
subjektam pārredzamā veidā

personas datu apstrādi tikai 
atbilstoši paredzētajam 

mērķim un tam 
nepieciešamajā apjomā

tādu personas datu glabāšanas 
veidu, kas datu subjektu ļauj 

identificēt attiecīgā laikposmā, kurš 
nepārsniedz paredzētajam datu 
apstrādes mērķim noteikto 

laikposmu

personas datu pareizību un to 
savlaicīgu atjaunošanu, labošanu 
vai dzēšanu, ja personas dati ir 

nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar 
personas datu apstrādes mērķi

Lai aizsargātu datu 
subjekta intereses, 
pārzinis nodrošina:
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Vispārīgie personas datu aizsardzības 

pamatprincipi

▪Tiesiskums -

personas datu 

izmantošana un 

nodošana citiem 

mērķiem nekā tiem, 

kuriem dati sākotnēji 

iegūti, var notikt tikai 

saskaņā ar personas 

piekrišanu vai arī uz 

likuma pamata

7

 

 

Vispārīgie personas datu aizsardzības 

pamatprincipi

▪Taisnīgums -

informācijas iegūšana 

un apstrāde notiek 

tādā veidā, kas 

izslēdz nesamērīgu 

iejaukšanos datu 

subjektu privātumā, 

autonomijā un 

integritātē

8
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Vispārīgie personas datu aizsardzības 

pamatprincipi

▪Minimalitāte -
personas datu 
apstrāde ir aizliegta, 
ja vien nav 
nepieciešams 
sasniegt nozīmīgus 
un iepriekš skaidri 
noteiktus datu 
apstrādes mērķus.

9

 

 

Vispārīgie personas datu aizsardzības 

pamatprincipi

Anonimitāte –

apstrādājot datus 

tādiem mērķiem, kas 

nav saistīti ar 

sākotnējo mērķi, tie 

pēc iespējas jāpadara 

anonīmi, lai izslēgtu 

iespēju identificēt datu 

subjektu.

10
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Datu apstrādes pamats

▪ Līguma, kura līgumslēdzēja puse 

ir datu subjekts, izpildei

▪ Lai aizsargātu datu subjekta vai 

citas fiziskās personas vitālas 

intereses

▪ Datu subjekts ir devis piekrišanu

▪ Pārziņa vai trešās personas 

leģitīmo interešu ievērošanai 

(neattiecās uz valsts iestādēm)

11

 

 

Datu apstrādes pamats

▪ Lai izpildītu uz pārzini attiecināmo juridisko 

pienākumu

▪ Lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs 

vai īstenojot likumā noteikto kompetenci (uzdevumu)

Minētos pamatus nosaka ES vai 

valsts tiesību aktos, paredzot:

▪ Apstrādājamo datu veidus

▪ Datu subjektus

▪ Subjektus un mērķi, kam dati var tikt 

izpausti

▪ Apstrādes ierobežojumus

▪ Glabāšanas termiņus

▪ pasākumus, lai nodrošinātu likumīgu 

un godprātīgu apstrādi
12
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«Personas piekrišanas» nosacījumu 

pastiprināšana (7.p.) 

Ja apstrāde pamatojas uz 

piekrišanu, pārzinim ir jāspēj 

uzskatāmi parādīt, ka datu 

subjekts ir piekritis savu 

personas datu apstrādei

13

 

 

«Personas piekrišanas» nosacījumu 

pastiprināšana (7.p.) 

▪ Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu 

jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē 

apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu 

pirms atsaukuma.

▪ Ņem vērā to, vai līguma izpilde, tostarp pakalpojuma 

sniegšana, ir atkarīga no piekrišanas datu apstrādei, 

kura nav nepieciešama šā līguma izpildei

14
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Datu subjekta tiesības

▪ procedūras un mehānismi datu subjekta 

tiesību izmantošanai (piekļuves tiesības);

▪ datu subjekta tiesības labot savus personas 

datus (Fizisko personu datu aizsardzības likuma 16.pants);

15

 

 

Datu subjekta tiesības

▪ Datu subjekta informēšanas 

pienākums un nosacījumi.

▪ Ja dati nav 
saņemti no 
personas, var 
nesniegt 
informāciju, 
ja iegūšana 
vai izpaušana 
ir paredzēta 
normatīvajos 
aktos. 

16
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Datu subjekta tiesības

▪ indivīda tiesības pārnest datus

17

 

 

Datu subjekta tiesības

▪ tiesības “tikt aizmirstam”

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 16.pants, tiesu prakse
18
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Tiesības iebilst pret datu apstrādi

19

▪ Personai ir tiesības nebūt 

tāda lēmuma adresātam, 

kura pamatā ir 

automatizēta apstrāde, 

tostarp profilēšana

▪ Personai ir tiesības 

iebilst pret savu datu 

apstrādi, pat, ja tā 

nepieciešama iestādes 

uzdevumu izpildei

▪ Iestādei ir jāpierāda 

leģitīmi apstrādes mērķi

 

 

Datu subjekta tiesības un

piekrišanas nosacījumi

20

Datu subjekta tiesības Piekrišana

• Piekļuve

• Datu labošana

• Papildināt/liegt apstrādāt

• Iesniegt sūdzību

• Informēta

• Brīvi sniegta

• Precīza

Nozīmīgi:

• Paplašinātas tiesības saņemt obligāti sniedzamo informāciju

• Paplašinātas tiesības piekļūt saviem datiem/informācijai

• Tiesības ierobežot/dzēst savus personas datus

• Tiesības tikt aizmirstam

• Iebilst – apgrieztais pierādīšanas pienākums

• Datu pārnesamība

Procesuāli:

• Datu subjekta identifikācija

• Pieteikšana trešajām pusēm

• Atbilstība: 1 mēnesis + 2 mēneši

• Informēšana =  viegli pieejama un viegli saprotama

• Brīvi sniegta = nepiespiesta

• Precīza = ierobežota attiecībā uz darbības jomu, nevis 

nekonkrēta

• Aktīva = sniegta ar konkrētām darbībām, nevis 

klusēšanu

• Nošķirti =  lūgumu dot piekrišanu norāda tā, lai to 

varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem;

• Datu pārziņa pienākums pierādīt "piekrišanas" 

saņemšanu

• Piekrišanas atsaukšana + datu subjekta informēšana

• Nepilngadīgo bērnu piekrišana (vecuma ierobežojums)

• Sekošana datiem un to izgūšana no datu apstrādes sistēmas

• Aktualizēt un atjaunot privātuma paziņojumus un procedūras 

datu apstrādes pieprasījumiem

• Paļāvība uz leģitīmām interesēm?

• Pilnveidots datu subjekta piekrišanas mehānisms

• Pārskatīt vienošanās ar lietotājiem

• Pārskatīt tiesiskos pamatus personas datu apstrāde, kas 

varētu aizstāt piekrišanu

• Iegūt jaunas piekrišanas?
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Pārziņu pārskatatbildība

21

Pārzinim ar atbilstošiem 

tehniskiem un organizatoriskiem 

pasākumiem ir jānodrošina datu 

subjektu tiesību aizsardzība visā

personas datu apstrādes procesā, 

jānodrošina datu apstrādes drošība 

(pseidonimizācija, šifrēšana, 

apstrādes sistēmas 

konfidencialitāte u.c.) un jābūt 

spējīgam to uzskatāmi parādīt  

 

 

Pārziņu atbildība

▪ Atteikšanās no datu 

apstrādes reģistrācijas;

▪ personas datu apstrādātāju 

atbildības un pienākumu 

pastiprināšana

▪ kopīgu pārziņu sadarbības un 

atbildības jautājumi

22
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Pārziņu atbildība

▪ aizsardzības prasību ieviešana jau 
sistēmu izstrādes stadijā (Data 
protection by design)

▪ «ietekmes novērtējuma» (impact 
assessment) ieviešana:

▪ Sensitīvo datu apstrāde

▪ Publisko vietu uzraudzība 
(videonovērošana)

▪ Sistēmiskā datu apstrāde 
lielā apjomā, profilēšana

▪ Uzraudzības iestādes 
noteiktās jomas

23

 

 

Pārziņu atbildība

▪ Informēšana par personas datu aizsardzības 

pārkāpumu

▪ 72 stundas paziņošanai datu uzraudzības 

iestādei

▪ Ja rada augstu risku 

personas tiesībām un 

brīvībām jāpaziņo arī 

personai

▪ Pastāv izņēmumi 

informēšanai (34.panta 

3.daļa)

24
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Datu aizsardzības speciālists 

(inspektors):

•Obligāti ieceļ, ja:

▪ apstrādi veic valsts iestāde vai 

struktūra; vai

▪ apstrādi veic uzņēmums, kas apstrāda 

sensitīvus datus un datus par sodamību 

un noziedzīgiem nodarījumiem

▪ datu pārziņa vai apstrādātāja 

pamatdarbība, sastāv no apstrādes 

darbībām, kurām to būtības, apmēra 

un/vai nolūku dēļ nepieciešama 

regulāra un sistemātiska datu subjektu 

novērošana
25

 

 

Personas datu aizsardzības speciālistam 

ir vismaz šādi uzdevumi saskaņā ar Regulu

26

informēt un konsultēt pārzini vai apstrādātāju un darbiniekus, kuri veic apstrādi, par viņu pienākumiem
saskaņā ar Regulu un ar citiem Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par datu aizsardzību;

uzraudzīt, vai tiek ievērota Regula, citi Savienības vai dalībvalstu noteikumi par datu aizsardzību un 
pārziņa vai apstrādātāja politika saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali, 
apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku informēšanu un apmācību, un ar to saistītajām revīzijām;

sadarboties ar uzraudzības iestādi;

būt par uzraudzības iestādes kontaktpunktu jautājumos, kas saistīti ar apstrādi un attiecīgā gadījumā 
konsultēt par jebkuru citu jautājumu.

! Datu aizsardzības speciālists, pildot savus uzdevumus, pienācīgi ņem vērā ar apstrādes darbībām 
saistīto risku, ņemot vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūku.
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Datu aizsardzības speciālists 

(inspektors):

▪ Datu subjekti var vērsties pie 
datu aizsardzības inspektora 
visos jautājumos, kas saistīti ar 
viņu personas datu apstrādi un 
viņu  tiesību īstenošanu

▪Pārzinis un apstrādātājs 
nodrošina, ka datu aizsardzības 
inspektors nesaņem nekādus 
norādījumus attiecībā uz savu 
uzdevumu veikšanu

▪Var būt darbinieks, savienot 
pienākumus, vai darboties uz 
uzņēmuma līguma pamata

27

 

 

Uzraudzības jautājumi

▪ valsts datu aizsardzības 

iestāžu neatkarības 

stiprināšana

▪ datu aizsardzības prasību 

atbilstības sertifikācijas 

ieviešana

▪ kompensācijas mehānisms 

un sankcijas

▪ vienas pieturās aģentūras 

principa ieviešana

28
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Sankcijas

▪ Administratīvo sodu 

piemērošanai jābūt iedarbīgai, 

samērīgai un atturošai

▪ Soda apmērs līdz 10 - 20 milj. 

EUR vai līdz 2-4% no 

apgrozījuma

▪ Nacionālajos likumos var 

noteikt vai un līdz kādam 

apjomam naudas sodus 

piemēro valsts iestādēm

29

 

 

Nacionālie pasākumi

Obligātie:

-Uzraudzības iestāde

-Iestāde, kas akreditē 

sertifikācijas struktūras

-Datu apstrādes noteikumi 

žurnālistikas vai akadēmiskās, 

mākslinieciskās vai literārās 

izpausmes vajadzībām

30
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Nacionālie pasākumi

Pēc dalībvalsts ieskatiem:

-Noteikumi apstrādēm, lai izpildītu juridisko pienākumu 

-Papildus nosacījumus ģenētiski, biometrisko un veselības 

datu apstrādei

-Papildus gadījumi, kad jāieceļ datu aizsardzības speciālists, 

jāveic obligātā apspriešanās ar DVI

-Ierobežojumi noteikto kategoriju datu nosūtīšanai uz 

trešajām valstīm

-Ierobežojumi attiecībā uz datu subjektu tiesību īstenošanu 

-Jaunāku vecumu attiecībā uz informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiešu sniegšanu bērniem bez vecāku piekrišanas

-Naudas sodus publiskām iestādēm

-Specifiskie noteikumi attiecībā uz datu apstrādi saistībā ar 

nodarbinātību, valsts identifikācijas numura apstrādi, 

pienākumu ievērot slepenību, apstrādāt arhivēšanas nolūkos 

sabiedrības interesēs, zinātniskās vai pētniecības nolūkos vai 

statistikas nolūkos

31

 

 

Personas datu apstrādes 

likums 

Mērķis - radīt tiesiskus priekšnoteikumus 
fizisko personu datu aizsardzības sistēmas 
izveidošanai nacionālajā līmenī, 
nodefinējot šim nolūkam nepieciešamās 
institūcijas, nosakot to kompetenci un 
darbības pamatprincipus, kā arī 
reglamentējot datu aizsardzības speciālistu 
darbību un datu apstrādes un brīvas aprites 
noteikumus. 

NB: Likums izmantojams tikai kopā ar 
Regulu!

32
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Būtiskākās izmaiņas un novitātes

DVI statusa un kompetences izmaiņas

Personas datu aizsardzības speciālista statuss

Sertifikācija un rīcības kodeksu pārraudzība

Atkāpes īpašās apstrādes situācijās:

- datu apstrāde oficiālajā publikācijā, 

- datu apstrāde statistikas, arhivēšanas, 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos;

- datu apstrāde attiecībā uz vārda un informācijas 
brīvību

Nosacījumi bērna piekrišanai attiecībā uz 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem (13 
gadi)

33

 

 

Datu valsts inspekcija (DVI)

• DVI statuss (Ministru kabineta pārraudzībā esošā valsts iestāde, kas savā 

darbībā ir neatkarīga)

• DVI direktora iecelšanas noteikumi (direktoru pēc Ministru kabineta 

izveidotās komisijas ieteikuma amatā ieceļ Ministru kabinets uz pieciem 

gadiem)

• DVI nodarbināto statusa īpatnības

• DVI lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

• DVI kompetences paplašināšana (atzinumu par normatīvajiem aktiem 

sniegšana, sertifikācijas un rīcības kodeksu uzraudzības iestāžu 

akreditācija u.c.)

34
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Personas datu aizsardzības 

speciālists
Persona:

1) iekļauta Datu aizsardzības speciālistu sarakstā;

2) kuru par datu aizsardzības speciālistu ieceļ pārzinis
vai apstrādātājs (tai skaitā personu, kurai datu
aizsardzības speciālista statuss piešķirts citā
Eiropas Savienības valstī vai starptautiskajā
organizācijā).

! Pārzinim ir jānodrošina, ka ieceltais datu aizsardzības
speciālists atbilst Regulā noteiktajiem kritērijiem
(profesionālā kvalifikācija, jo īpaši zināšanas datu
aizsardzības tiesību un prakses jomā, un spēja pildīt
Regulā noteiktos uzdevumus).

! Pārzinim un apstrādātājām ir tiesības pašam izvēlēties
atbilstošu datu aizsardzības speciālistu, izvērtējot
veicamās personas datu apstrādes apjomu, veidu un
specifiku.

35

 

 

Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus

▪ Oficiālā publikācija

«39. pants. Datu apstrāde oficiālajā publikācijā

(1) Datu regulas 16., 17., 18., 19., 20. un 21. pantu nepiemēro, 
ja datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
oficiālās publikācijas nodrošināšanai. 

(2) Oficiālajā izdevumā publicētos datus oficiālā izdevuma 
izdevējs dzēš, pamatojoties uz:

1) inspekcijas lēmumu;

2) pārziņa pamatotu lēmumu, kas apliecina, ka datu apstrāde, 
publicējot tos oficiālajā izdevumā, neatbilst datu regulas 
noteikumiem. 

(3) Inspekcija var pieņemt lēmumu par oficiālajā izdevumā 
publicēto datu dzēšanu, ja datu subjekta tiesību uz privāto dzīvi 
aizskārums ir lielāks nekā sabiedrības ieguvums no oficiālās 
publikācijas nemainīguma.»

36
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Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus

▪ Apstrāde arhīva nolūkos sabiedrības interesēs

«41. pants. Datu apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs

(1) Ja datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, lai
veidotu, uzkrātu, izvērtētu, saglabātu un izmantotu nacionālo
dokumentāro mantojumu, Datu regulas 15. un 16. pantā noteiktās
tiesības datu subjekts īsteno atbilstoši arhīva jomu reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem.

(2) Ja datus apstrādā arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, lai
veidotu, uzkrātu, izvērtētu, saglabātu un izmantotu nacionālo
dokumentāro mantojumu, Datu regulas 18., 19., 20. un 21. pantā
noteiktās datu subjekta tiesības netiek piemērotas, ciktāl šādas tiesības
var neļaut vai var būtiski traucēt sasniegt konkrētos nolūkus, un atkāpes
ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.»

37

 

 

Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus

▪ Apstrāde statistikas, vēstures pētniecības mērķiem

«40. pants. Datu apstrāde statistikas nolūkos

(1) Ja datus apstrādā statistikas nodrošināšanai, Datu regulas
15. un 16. pantā noteiktās tiesības datu subjekts īsteno
atbilstoši statistikas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem.

(2) Ja datus apstrādā statistikas nodrošināšanai, Datu regulas
18. un 21. pantā noteiktās datu subjekta tiesības netiek
piemērotas ciktāl šādas tiesības var neļaut vai būtiski traucēt
sasniegt konkrētos nolūkus, un atkāpes ir vajadzīgas minēto
nolūku sasniegšanai.»

38
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Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus

▪ Apstrāde statistikas, vēstures pētniecības mērķiem

«42. pants. Datu apstrāde zinātniskās vai vēstures
pētniecības nolūkos

(1) Ja datus apstrādā zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības
nolūkos, Datu regulas 15. un 16. pantā noteiktās tiesības datu
subjekts īsteno atbilstoši zinātnes un pētniecības jomu
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja datus apstrādā zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības
nolūkos sabiedrības interesēs, Datu regulas 18. un 21. pantā
noteiktās datu subjekta tiesības netiek piemērotas, ciktāl šādas
tiesības var neļaut vai var būtiski traucēt sasniegt konkrētos
nolūkus, un atkāpes ir vajadzīgas minēto nolūku sasniegšanai.»

39

 

 

Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus

▪ Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšana 

bērniem

«44. pants. Nosacījumi bērna piekrišanai attiecībā uz

informācijas sabiedrības pakalpojumiem

Ja atbilstoši Datu regulas 8. pantam informācijas sabiedrības

pakalpojumu tiešai sniegšanai ir nepieciešama datu subjekta

piekrišana, bērna piekrišana ir uzskatāma par pamatu datu

apstrādei un bērna datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir

vismaz 13 gadus vecs vai gadījumos, kad 13 gadu vecums

nav sasniegts, piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais

aizbildnis.»

40
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Jautājumi, kur valsts nosaka 

sevišķus noteikumus
▪ Apstrāde žurnālistikas, mākslinieciskās, literāras izpausmes 

vajadzībām

43. pants. Datu apstrāde attiecībā uz vārda un informācijas brīvību 

(1) Personai ir tiesības apstrādāt datus akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes 
vajadzībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī apstrādāt datus žurnālistikas 
vajadzībām, ja tas tiek darīts ar mērķi publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses. 

(2) Ja datus apstrādā žurnālistikas vajadzībām, datu regulas noteikumi (izņemot datu regulas 
5. pantu) netiek piemēroti, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi: 

1) datu apstrādi veic, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību, ievērojot personas 
tiesības uz privāto dzīvi, un nepastāv datu subjekta intereses, kurām nepieciešama aizsardzība 
un kuras ir svarīgākas par sabiedrības interesēm;

2) datu apstrādi veic ar mērķi publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;

3) datu regulas noteikumu ievērošana nav savietojama vai liedz īstenot tiesības uz vārda un 
informācijas brīvību.

(3) Ja datus apstrādā akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām, datu 
regulas noteikumi (izņemot datu regulas 5. pantu) netiek piemēroti, vienlaikus ir spēkā šādi 
nosacījumi:

1) datu apstrādi veic, ievērojot personas tiesības uz privāto dzīvi, un nepastāv datu subjekta 
intereses, kurām nepieciešama aizsardzība un kuras ir svarīgākas par sabiedrības interesēm;

2) datu regulas noteikumu ievērošana nav savietojama vai liedz īstenot tiesības uz vārda un 
informācijas brīvību. 

41

 

 

.. un vēl …

“37. pants. Datu apstrādes vispārīgie noteikumi
(1) Datu apstrāde ir atļauta, ja ir vismaz viens no datu regulas 6. panta 1. 
punktā noteiktajiem pamatiem. Datu regulas 6. panta 2. un 3. punktā minētās 
prasības attiecībā uz datu apstrādi, kas veicama, lai izpildītu uz pārzini 
attiecināmu juridisku pienākumu, uzdevumu, ko pārzinis veic 
sabiedrības interesēs, vai īstenotu pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 
pilnvaras, ir noteiktas attiecīgo jomu regulējošos normatīvajos aktos.
(2) Datu, kas atklāj fiziskās personas rasi vai etnisko piederību, politiskos 
uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko 
datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskās personas unikālu identifikāciju, 
veselības datu vai datu par fiziskās personas dzimumdzīvi vai seksuālo 
orientāciju, apstrāde ir atļauta, ja ir vismaz viens no datu regulas 9. panta 2. 
punktā noteiktajiem pamatiem vai tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā atbilstoši 
datu regulas 9. panta 4. punktam.
(3) Datu apstrādē ievērojami datu regulas 5. pantā noteiktie datu apstrādes 
principi, tai skaitā dati iegūstami konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un 
tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu datu apstrādes nolūkus. Datu 
apstrāde citā nolūkā nekā tajā, kādā dati tika sākotnēji iegūti, ir atļauta, ja šāda 
datu apstrāde nav aizliegta un ir kāds no datu regulā noteiktajiem datu apstrādes 
pamatiem vai datu apstrāde saskaņā ar datu regulu ir savietojama ar 
sākotnējiem nolūkiem.
(4) Datu apstrādē ievērojamas arī citas datu regulā, šajā likumā un attiecīgo 
jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.”

42

  



 

  

Valsts kanceleja 347 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs

Regulas 6.panta 1.punkta c), e):

- Uz pārzini attiecināmā juridiskā pienākuma izpilde

- Uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai 

īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

43

 

 

Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs

Piemērošana aptver divas situācijas, un tās attiecas gan uz publisko, gan uz
privāto sektoru:

1) ja pārzinis ir publisko tiesību subjekts vai tam ir pienākums realizēt
sabiedrības intereses un personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu
publiskās varas uzdevumus vai sabiedrības intereses. Piemēram, iestāde, kas
nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu,
nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu vai profesionālā
asociācija.

2) ja pārzinis nav publisko tiesību subjekts, bet pārzinis izpauž (pēc pieprasījuma
vai pēc savas iniciatīvas) personas datus trešajai personai, kas ir publisko tiesību
subjekts. Piemēram, iestāde, kas ir pilnvarota izmeklēt noziedzīgus nodarījumus
lūdz pārzinim sadarboties esošā izmeklēšanā, kā arī, ja pārzinis zinot, ka ir
noticis noziedzīgs nodarījums, pēc savas iniciatīvas izpauž personas datus
iestādei, kas veic noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu.
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Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs

Šie pamati (juridiskais pienākums, uzdevums, īstenojot 
likumīgi piešķirtās pilnvaras) nosakāmi ES vai valsts 
tiesību aktos, paredzot:

▪ Apstrādājamo datu veidus

▪ Datu subjektus

▪ Subjektus un mērķi, kam dati var tikt izpausti

▪ Apstrādes ierobežojumus

▪ Glabāšanas termiņus

▪ pasākumus, lai nodrošinātu likumīgu un godprātīgu 
apstrādi
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Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs

Samērīgums

Eiropas Savienības pamattiesību hartas 52. panta 1. punktā ir prasīts

ne tikai tas, ka visiem pamattiesību īstenošanas ierobežojumiem ir

jābūt “noteiktiem tiesību aktos”, bet arī ir tas, ka tie ir jāīsteno,

stingri ievērojot samērīguma principu. [..] Proti, tajā samērīgums

nav noteikts kā vispārējs Savienības princips, bet, daudz konkrētāk,

kā jebkura pamattiesību ierobežojuma būtisks priekšnosacījums.*

*Ģenerāladvokāta Eiropas Savienības tiesas lietā  C-293/12 Digithal Rights Ireland Ltd. 

Vs. Minister for Communications, Marine and Natural Resources u.c. un Kärntner

Landesregierung 133.apsvērums
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Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs
Samērīgums

Saskaņā ar Satversmes 116.pantu personas datus var apstrādāt, tai skaitā 
pieprasīt, saņemt un izmantot, tādā veidā ierobežojot Satversmes 
96.pantā noteiktās tiesības, likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu 
citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību. 

Satversmes tiesa 2010.gada 18.februāra spriedumā lietā Nr.2009-74-01 
norāda, ka Satversmē noteiktās pamattiesības var ierobežot, ja vien 
ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu, tam ir 
leģitīms mērķis un tas ir samērīgs. 

Satversmes tiesas 2011.gada 14.marta spriedumā lietā Nr.2010-51-01 
norādīts, ka tiesību aktiem, kuros nosaka personas datu aizsardzības 
garantijas, ir jāatbilst datu aizsardzības jomas principiem, tajos 
jāparedz skaidrs mērķis, kura dēļ informācija par personu ir 
sniedzama, un jānosaka pēc iespējas nepārprotams šīs informācijas 
apstrādes nolūks, kā arī sniedzamās informācijas apjoms un veids.
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Tiesiskie pamati datu apstrādei 

valsts un pašvaldības iestādēs
29.panta darba grupas praktiski ieteikumi privātuma un datu drošības aspektu izvērtēšanai:

• mērķi un nolūki – skaidri;

• pasākumi un to alternatīvas: pasākums tiešām ir vajadzīgs un samērīgs, reaģējot uz neatliekamo
sociālo vajadzību. Ja ir pieejami jebkādi mazāk aizskaroši, taču vienlīdz rezultatīvi pasākumi

(ņemot vērā saprātīgas izmaksas), tie tiks atzīti par vienīgajiem vajadzīgajiem pasākumiem.
Visiem priekšlikumiem par jaunu personas datu apstrādi jābūt pamatotiem ar konkrētiem
praktiskiem pierādījumiem;

• datu pietiekamība un atbilstība attiecībā uz mērķa sasniegšanu. Katrs ierosinātais pasākums ir
jāizvērtē atsevišķi, lai saprastu, kāda būs tā ietekme;

• datu saglabāšanas periods - pienācīgi saistīts ar sākotnējiem datu vākšanas mērķiem. Ir jāņem
vērā gan persona, kuras dati ir savākti, gan šo datu vākšanas iemesls. Piemēram, savāktajiem
datiem par personām, kuras netiek turētas aizdomās, var būt daudz īsāks saglabāšanas periods
nekā tādu personu datiem, kuras ir aizdomās turētās personas vai citādi iesaistītas attiecīgajā
pārkāpumā.

• vispusīga pieeja - lai noteiktu, vai priekšlikums personas datu apstrādei tiešām ir samērīgs,
jānovērtē, kā jaunais pasākums papildinās jau ieviestos pasākumus un vai ar visiem attiecīgajiem
pasākumiem joprojām tiks samērīgi ierobežotas pamattiesības uz datu aizsardzību un privātumu.

(atzinuma Nr.01/2014 “par vajadzīguma un samērīguma jēdziena un datu aizsardzības piemērošanu 
tiesībaizsardzības nozarē” VI daļa)
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Paldies par uzmanību!
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Par iedzīvotājiem sniegtajiem ministriju skaidrojumiem 
 

Iedzīvotāji ministrijām adresētajās vēstulēs regulāri lūdz skaidrojumus par 

normatīvajos aktos iekļautajām tiesību normām un tiesas lēmumiem. 

 Ministrijas, lai gan sniedz savu neoficiālo skaidrojumu, tomēr atbildes vēstulēs, 

atsaucoties uz ministrijas nolikumu, norāda, ka skaidrojumu sniegšana nav ministrijas funkcija. 

 Ņemot vērā šādu norādi saņemtajās atbildēs, iedzīvotāji Ministru prezidentam 

adresētajās vēstulēs aicina veikt grozījumus ministriju nolikumā un paredzēt tajā normu, kas 

uzliktu par pienākumu ministrijai sniegt oficiālu skaidrojumu. 

 Attiecībā uz Ministru kabineta izdotajiem tiesību aktiem šāda ministriju atbildēs 

iekļautā informācija nav atbilstoša, jo Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu 

Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 216. punkts nosaka, ka skaidrojumu par Ministru 

kabineta izdoto tiesību aktu sniedz attiecīgā tiesību akta projekta iesniedzējs. 

 Attiecībā uz lūgumu par likumu un tiesas lēmumu skaidrošanu aicinām ministrijas 

sniegt atbildes pēc būtības, paskaidrojot, kāpēc ministrija nevar sniegt oficiālu skaidrojumu par 

likumdevēja izdoto normatīvo aktu vai par tiesas pieņemtiem lēmumiem. 

 Šādi veidotas ministriju atbildes ļautu iedzīvotājiem saņemt precīzu informāciju un 

valsts pārvaldei izvairīties no lieka administratīvā sloga.  

Piemēri par ministriju biežāk lietotajām atsaucēm uz savu nolikumu un tā interpretēšanu: 

 

Par likumiem 

Iesniedzēja (DAUKS 

reģ. Nr.), par ko 

Teksts 

Labklājības ministrija 

(Nr. Z-897; K-2181 

(2016); Nr. S-1400 

(2016); Nr. A-653 

(2016); E-754 (2016)) 

interpretējot Darba 

likumu  

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Labklājības ministrijas funkcijas, 

uzdevumus un kompetenci reglamentē Ministru kabineta 

2004. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 49 „Labklājības ministrijas 

nolikums”, kas neparedz ministrijai tiesības veikt tiesību normu 

oficiālu interpretāciju. Līdz ar to Labklājības ministrijas zemāk 

sniegtā informācija vērtējama vienīgi kā ministrijas viedoklis, kas 

nav saistošs citām personām vai iestādēm. /Skaidrojums 

 

Iekšlietu ministrija 

(Nr. V-742; Nr. P-

793; Nr. L-874; Nr. J-

1135-jur (2016))par 

likumu skaidrojumu 

Vēršam uzmanību, ka Iekšlietu ministrijas funkcijas un uzdevumi 

ir noteikti Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos 

Nr. 240 "Iekšlietu ministrijas nolikums”, kas neparedz tiesības 

veikt likuma normu saistošu interpretāciju un sniegt citiem likuma 

normu piemērotājiem saistošus skaidrojumus. Likuma normas 

interpretē pats likuma normas piemērotājs. /Skaidrojums 

 

VARAM (Nr. V-1651 

(2016); Nr. K-40) 

likuma skaidrojums 

Skaidrojums/ Ministrija informē, ka atbilstoši ārējos normatīvajos 

aktos noteiktajai ministrijas kompetencei, ministrija nesniedz ārējo 

normatīvo aktu, tajā skaitā pašvaldības saistošo noteikumu, 

oficiālu skaidrojumu un nelemj par nodokļa piemērošanu 

nekustamajiem īpašumiem. Ministrija likumā ”Par pašvaldībām” 

ietvertā pilnvarojuma ietvaros izvērtē pašvaldību saistošo 

noteikumu tiesiskumu un sniedz pašvaldībām saistošus atzinumus. 

Par iedzīvotājiem sniegtajiem 
ministriju skaidrojumiem (2017)/ 50  
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Savukārt citi tālāk minētie ministrijas paustie secinājumi un 

konstatējumi ir uzskatāmi par ministrijas viedokli un nerada 

nekādas tiesiskas sekas citām personām./ Skaidrojums 

 

Tieslietu ministrija, 

(Nr. D-1754 

(2016);Nr. P-1964 

(2016) , Nr. D-182) 

sniedzot skaidrojumu 

par likumiem 

Skaidrojums/ Norādām, ka Tieslietu ministrijas funkcijas, 

uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2003. gada 

29. aprīļa noteikumos Nr.243 “Tieslietu ministrijas nolikums”, kas 

neparedz Tieslietu ministrijai veikt normatīvo aktu oficiālu 

interpretāciju. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija nevar sniegt 

saistošus skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu, un šīs 

vēstules teksts vērtējams vienīgi kā Tieslietu ministrijas viedoklis, 

kas nav saistošs citām personām. 

 

Tieslietu ministrija, 

(Nr. J-1046 (2016)) 

sniedzot skaidrojumu 

par likumiem  

Tieslietu ministrija, iepazinusies ar Jūsu iesniegumu, Ministru 

kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.243 “Tieslietu 

ministrijas nolikums” noteiktās kompetences ietvaros sniedz šādu 

skaidrojumu. Skaidrojumam ir informatīvs raksturs un tas nav 

juridiski saistošs./ Skaidrojums 

 

Ekonomikas ministrija 

(L-1642 (2016)) 

Par Likumu Par 

dzīvojamo telpu īri  

Skaidrojums/ Vienlaikus informējam, ka Ekonomikas ministrijas 

kompetencē atbilstoši tās nolikumam nav skaidrojumu sniegšana 

par normatīvajos aktos ietvertajām tiesību normām. Saistošu 

tiesību normu interpretāciju (tulkošanu) veic tiesību normu 

piemērotājs, piemēram, tiesa, izskatot lietas Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

  

Pat tiesas lēmumu skaidrošanu 

 

Tieslietu ministrija (L-

1073-jur) par tiesas 

dokumenta 

skaidrojumu 

Tieslietu ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci 

reglamentē Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi 

“Tieslietu ministrijas nolikums”, kas neparedz Tieslietu ministrijai 

tiesības veikt normatīvo aktu oficiālu interpretāciju. Līdz ar to 

Tieslietu ministrija nevar sniegt saistošu izskaidrojumu par tiesību 

normu piemērošanu. Ievērojot minēto, informējam, ka turpmākais 

šīs vēstules teksts vērtējams vienīgi kā Tieslietu ministrijas 

viedoklis, un nav saistošs citām personām. /Skaidrojums 

 
 

Par Ministru kabineta  normatīvajiem aktiem 

 

Iekšlietu ministrija un 

Ekonomikas ministrija 

(L-868-jur) sniedzot 

skaidrojumu par 

apsardzes paziņojumu 

izvietošanu 

Vēršam uzmanību, ka Iekšlietu ministrijas funkcijas un uzdevumi 

ir noteikti Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos 

Nr. 240 "Iekšlietu ministrijas nolikums", savukārt Ekonomikas 

ministrijas kompetence noteikta Ministru kabineta 2010. gada 

23. marta noteikumos Nr. 271 "Ekonomikas ministrijas nolikums". 

Minētie Ministru kabineta noteikumi neparedz Iekšlietu ministrijai 

un Ekonomikas ministrijai tiesības veikt likuma normu saistošu 

interpretāciju un sniegt citiem likuma normu piemērotājiem 
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saistošus skaidrojumus. Likuma normas interpretē pats likuma 

normas piemērotājs./Skaidrojums 

 

Iekšlietu ministrija 

(Nr. A-1706-jur 

(2016)), sniedzot 

skaidrojumu par MK 

noteikumiem Nr. 470 

“Uzturēšanās atļaujas 

noteikumi” 

Vēršam uzmanību, ka Iekšlietu ministrijas funkcijas un uzdevumi 

ir noteikti Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos 

Nr. 240 "Iekšlietu ministrijas nolikums, kas neparedz tiesības veikt 

tiesību normu saistošu interpretāciju un sniegt citiem tiesību 

normu piemērotājiem saistošus skaidrojumus. Tiesību normas 

interpretē pats likuma normas piemērotājs./Skaidrojums 

 

Iekšlietu ministrija 

(Nr. B-774), sniedzot 

skaidrojumu par 

Ministru kabineta 

2009. gada 7. jūlija 

noteikumiem Nr.735 

“Kārtība, kādā 

personas tiek 

ievietotas un turētas 

pagaidu turēšanas 

vietās, un prasības 

šādu vietu 

aprīkošanai” 

Jānorāda, ka Iekšlietu ministrija nevar sniegt saistošus 

skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu, bet gan tikai viedokli 

savas kompetences ietvaros. /Skaidrojums 

 

Tieslietu ministrija 

(Nr-P-655), sniedzot 

skaidrojumu par 

Ministru kabineta 

2007. gada 30. 

oktobra noteikumiem 

Nr. 735 "Noteikumi 

par publiskas personas 

zemes nomu" 

Skaidrojums/ Norādām, ka Tieslietu ministrijas funkcijas, 

uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2003. gada 

29. aprīļa noteikumos Nr.243 “Tieslietu ministrijas nolikums”, kas 

neparedz Tieslietu ministrijai veikt normatīvo aktu oficiālu 

interpretāciju. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija nevar sniegt 

saistošus skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu, un šīs 

vēstules teksts vērtējams vienīgi kā informācija un nav saistošs 

citām personām. 

 

Tieslietu ministrija 

(Nr. S-790), sniedzot 

skaidrojumu par 

Ministru kabineta 

2010. gada 

28. septembra 

noteikumiem Nr. 916 

"Dokumentu 

izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība" 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka normatīvie akti neparedz 

Tieslietu ministrijai kompetenci sniegt skaidrojumus par 

normatīvo aktu piemērošanu, tādēļ šajā atbildē sniegtais viedoklis 

citām organizācijām un personām nav saistošs./ Skaidrojums 

 

Tieslietu ministrija, 

(Nr. Z-674) sniedzot 

skaidrojumu par 

Ministru kabineta 

2011. gada 27. 

decembra 

Norādām, ka Tieslietu ministrijas funkcijas, uzdevumus un 

kompetenci nosaka Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa 

noteikumos Nr.243 “Tieslietu ministrijas nolikums”, kas neparedz 

Tieslietu ministrijai veikt normatīvo aktu oficiālu interpretāciju. 

Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija nevar sniegt saistošus 

skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu, un šīs vēstules teksts 
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noteikumiem  Nr. 

1019 "Zemes 

kadastrālās 

uzmērīšanas 

noteikumi" 

vērtējams vienīgi kā Tieslietu ministrijas viedoklis, kas nav 

saistošs citām personām./ Skaidrojums 

 

Tieslietu ministrija, 

(Nr. J-1046 (2016)) 

sniedzot skaidrojumu 

par iespēju atbrīvot 

1.grupas invalīdu-

ieslodzīto no 

maksājumiem par 

elektroenerģiju  

Tieslietu ministrija, iepazinusies ar Jūsu iesniegumu, Ministru 

kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.243 “Tieslietu 

ministrijas nolikums” noteiktās kompetences ietvaros sniedz šādu 

skaidrojumu. Skaidrojumam ir informatīvs raksturs un tas nav 

juridiski saistošs./ Skaidrojums 

 

Ekonomikas ministrija 

(L-1642 (2016)) 

Par Ministru kabineta 

2016. gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.215 

“Dzīvojamās telpas 

īres maksā ietilpstošo 

apsaimniekošanas 

izdevumu 

aprēķināšanas 

metodika” 

Skaidrojums/ Vienlaikus informējam, ka Ekonomikas ministrijas 

kompetencē atbilstoši tās nolikumam nav skaidrojumu sniegšana 

par normatīvajos aktos ietvertajām tiesību normām. Saistošu 

tiesību normu interpretāciju (tulkošanu) veic tiesību normu 

piemērotājs, piemēram, tiesa, izskatot lietas Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

Zemkopības ministrija 

(B-1866-jur) par 

Ministru kabineta 

2013. gada 30.aprīļa 

noteikumiem Nr.240 

“Vispārīgie 

plānošanas, 

izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 

Zemkopības ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci 

nosaka Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 245 

“Zemkopības ministrijas nolikums”, kas neparedz ZM tiesības 

oficiāli interpretēt normatīvos aktus. Tas nozīmē, ka ZM nevar 

sniegt saistošus skaidrojumus par tiesību normu piemērošanu.  

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija (K-1830-

jur) par Ministru 

kabineta 2012. gada 

8. maija noteikumiem 

Nr. 321 “Noteikumi 

par valsts nozīmes 

derīgo izrakteņu 

atradnēm” 

Vēršam uzmanību uz to, ka ministrijas kompetence ir noteikta 

Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 

233 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

nolikums”, kas neparedz ministrijai tiesības sniegt oficiālu tiesību 

normu skaidrojumu. 

 

 

Valsts kancelejas sagatavota informācija 
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Standartu izmantošana likumdošanā

20.04.2017., Rīga

 

 

Standarts ir tehniska specifikācija, ko pieņēmusi atzīta

standartizācijas iestāde privāto tiesību jomā, atkārtotai vai ilgstošai
piemērošanai

(Regula Nr.1025/2012/ES un Standartizācijas likums)

2

  

Standartu izmantošana 
likumdošanā (2017)/ 49  
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Standartu iedalījums

• Tikai nepilns 1 % no LVS pieejamajiem standartiemir
nacionālie standarti

• 99% standarti ir reģionālo un starptautisko organizāciju
(100% nevalstiskās organizācijas) apstiprināti
dokumenti

3

 

 

Standarti un tiesību akti 

Standarti Tiesību akti

Ieteicoši Saistoši

Brīvprātīgi Obligāti

Pieejami par maksu Brīvi pieejami

Radīti visu ieinteresēto pušu kopējas

vienošanās rezultātā

Valsts interesēs rada valsts 

institūcijas

Tehnisks dokuments, kas pamatojas 

uz zinātnes, tehnoloģijas

un pieredzes konsolidētiem 

rezultātiem

Nosaka vispārīgus, sasniedzamus 

politikas mērķus

Tiek regulāri pārskatīti (~ 5 gados) Tiek laboti pēc nepieciešamības

Apstiprina atzīta standartizācijas

institūcija

Pieņem institūcija, kurai ir piešķirtas 

likumdevēja pilnvaras
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Iespējamie atsauču veidi tiesību 

aktos

LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas 
un kalibrēšanas laboratoriju kompetences 
vispārīgās prasības" Piemērojamo standartu gadījumā tiesību aktu

tekstā nav atsauces uz konkrētiem
standartiem, bet ir publicēta norāde par
piemērojamo (harmonizēto) standartu saraksta
publicēšanu Latvijas Republikas oficiālajā
laikrakstā „Latvijas vēstnesis” vai SIA
„Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas
centrs” Standartizācijas biroja tīmekļa vietnē
www.lvs.lv.
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TIEŠĀ ATSAUCE UZ

STANDARTIEM

TIEŠĀ ATSAUCES

BEZ REĢISTRĀCIJAS

GADA*

TIEŠĀ ATSAUCE AR

REĢISTRĀCIJAS

GADU

NETIEŠĀ ATSAUCE UZ

STANDARTIEM

JEB PIEMĒROJAMIE

STANDARTIEM

LVS EN ISO/IEC 17025

 

 

Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra
rīkojums Nr.534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par
Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas
pilnveidošanu""

6

1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas
pilnveidošanu" (turpmāk - konceptuālais ziņojums) ietverto risinājumu.

2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2017.gada 1.septembrim
iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem
normatīvajos aktos, lai īstenotu konceptuālajā ziņojumā ietverto risinājumu.

3. Visām ministrijām, izstrādājot normatīvos aktus vai izdarot grozījumus spēkā
esošajos normatīvajos aktos, kuros izmantotas tiešās atsauces uz s tandartiem (obligāti
piemērojamie standarti), izvērtēt iespējas aizstāt tās ar netiešajām atsaucēm
(piemērojamie s tandarti).

4. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai konceptuālajā
ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai 2018.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru
kabinetā, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2018. gadam un likumprojektu par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam, kopā ar v isu ministriju un citu
centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta
finansiālās iespējas.
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“Jaunās pieejas” izmantošana:

1. Normatīvais regulējums nosaka 

pamatprasības

2. Standartos tiek noteikti tehniskie 
raksturlielumi pamatprasību izpildei

3. Standartu piemērošana dod 
atbilstības prezumpciju

7

 

 

➢ Piemērojamo standartu publicēšanas kārtība

Būtiskie elementi, kas iekļaujami noteikumu
projektā, lai ieviestu netiešās atsauces
(piemērojamos standartus):

8

➢ Būtisko prasību uzskaitījums

➢ Atbilstības prezumpcijas klauzula un atbilstības apliecināšana

Piemērojamo standartu apkopošanas un saraksta sastādīšanas pienākuma izpilde ir
jānodrošina attiecīgās nozares ministrijai, ņemot vērā nozares viedokli, kura minēto
piemērojamo standartu sarakstu nosūta publicēšanai nacionālajai standartizācijas institūcijai
savā interneta vietnē kā piemērojamos standartus zem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
Normatīvajos aktos iekļaujamo tiesību normu, kas nosaka piemērojamo standartu
publicēšanas kārtību

Būtiskajām prasībām normatīvajos aktos ir jābūt precīzi un skaidri definētām, lai personām,
kurām ir jāapliecina to izpilde, būtu iespēja izpildīt attiecīgās prasības arī gadījumā, ja
piemērojamo standartu nav vai esošieneaptver šo prasību izpildi pilnībā.

Viens no Jaunās pieejas pamatprincipiem ietver nosacījumu, ka piemērojamo standartu piemērošanas
gadījumā tiek prezumēts, ka attiecīgā prece, pakalpojums vai process atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Vienlaikus svarīgi uzsvērt, ka atbilstības pieņēmums pats par sevi nav

absolūts, jo paša standarta atbilstība var tikt apšaubīta. Līdz ar to prece, pakalpojums vai process tiek
uzskatīts par atbilstošu noteiktajām prasībām, ja netiek pierādīts pretējais. Tādējādi piemērojamā
standarta izmantošanas gadījumā tā piemērotājam tiek nodrošināta tiesiskā noteiktība, jo tam nav
pienākuma pierādīt preces, pakalpojuma vai procesa atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām

prasībām.
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Praktiskais piemērs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīvas 2014/31/ES par
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību

tirgū tiesību normas

ir pārņemtas ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīla noteikumiem 2016.gada
12.aprīla Nr.210 "Neautomātisko svaru atbilstībasnovērtēšanas noteikumi"
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Atbilstības prezumpcija

Piemērojamo standartu publicēšanas kārtība

 

 

Praktiskais piemērs

1

0

Būtiskās prasības
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Kontaktpersona

Normunds Freibergs

t.67013268

Normunds.Freibergs@em.gov.lv

Edijs Šaicāns

t.67013143

Edijs.Saicans@em.gov.lv

1

1

 

 

Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa:www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook:http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
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Jaunumi publisko iepirkumu jomas tiesiskajā 

regulējumā
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Jaunais publisko iepirkumu regulējums

Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no tirgus instrumentiem, 

kas izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 

nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora līdzekļu izmantošanu.

Stratēģija Eiropa 2020

Publiskā iepirkuma izaicinājumi:

• Videi draudzīgs («zaļš») iepirkums,

• Inovatīvs iepirkums,

• Sociālo kritēriju izmantošana,

• Elektroniskā iepirkuma attīstība.

Jauns Publisko iepirkumu likums un 

Ministru kabineta noteikumi, kas 

nosaka:

• Iepirkumu procedūru un metu 

konkursu norises kārtību;

• Publisko elektronisko iepirkumu 

noteikumus;

• Profesionālās darbības pārkāpumu 

sarakstu;

• Depozītu samaksas vai iesniegšanas 

un atmaksāšanas vai atdošanas 

kārtību;

• Un citus noteikumus. 

  

Jaunumi publisko iepirkumu 
jomas tiesiskajā regulējumā 

(2017)/ 48  
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Publisko iepirkumu likums paredz:

• īpašus noteikumus iepirkumiem autotransporta jomā;

• pienākumu tiešās pārvaldes iestādēm iegādāties tikai 
tādas preces un pakalpojumus, kuru 
energoefektivitātes līmenis ir augsts;

• tiesības izmantot marķējumus, lai noteiktu īpašas 
prasības vides un sociālajā jomā;

• tiesības izmantot aprites cikla izmaksu aprēķinā ar 
ietekmi uz vidi saistītas izmaksas.

Ministru kabineta noteikumi «Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un tā piemērošanas kārtība»noteiks:

• zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to 
piemērošanas kārtību, 

• preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām 
piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, 

• piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, 

• iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles 
kārtību.

Zaļais publiskais iepirkums

Zaļais publiskais 

iepirkums jāpiemēro 

obligāti šādām preču un 

pakalpojumu grupām:

1. Biroja papīrs. 

2. Drukas iekārtas.

3. Datortehnika un IKT 

infrastruktūra.

4. Pārtika un 

ēdināšanas 

pakalpojumi.

5. Tīrīšanas līdzekļi un 

pakalpojumi.

6. Iekštelpu 

apgaismojums.

7. Ielu apgaismojums 

un satiksmes 

signāli.
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• Priviliģētie līgumi – rezervēti piegādātājiem, kas vairāk kā 30% no vidējā

darbinieku skaita gadā nodarbina personas ar invaliditāti.

• Pēc Sociālās uzņēmējdarbības likuma un attiecīgu grozījumu Publisko

iepirkumu likumā pieņemšanas – priviliģētie līgumi varēs tikt rezervēti arī

sociālajiem uzņēmumiem veselības, sociālo un kultūras jomas pakalpojumu

nodrošināšanai.

• Tehniskajās specifikācijās – pieejamības prasības personām ar invaliditāti,

universālā dizaina principi.

• Iepirkuma līgumā var iekļaut speciālus iepirkuma līguma izpildes noteikumus

saistībā ar ekonomiskiem un sociāliem apstākļiem, inovācijām vai vides

aizsardzības prasībām.

• Sociālo, vides, darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu un kopīgumu

noteikumu neievērošana – nepamatoti lēta piedāvājuma pazīme.

• Tiešo norēķinu iespējamība ar apakšuzņēmējiem būvdarbu iepirkumos.

Sociālie kritēriji
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Publisko iepirkumu likuma piemērošanas 

līgumcenu robežvērtību izmaiņas

IEPRIEKŠĒJĀS LĪGUMCENU

ROBEŽVĒRTĪBAS
JAUNĀS LĪGUMCENU ROBEŽVĒRTĪBAS

PIL jāpiemēro no 4000 EUR pakalpojumiem un 

piegādēm

14 000 EUR būvdarbiem

10 000 EUR pakalpojumiem un piegādēm

20 000 EUR būvdarbiem

“Mazie iepirkumi” No 4000 EUR līdz 41 999,99 EUR 

pakalpojumiem un piegādēm

No 14 000 EUR līdz 169 999,99 EUR 

būvdarbiem

No 10 000 EUR līdz 41 999,99 EUR 

pakalpojumiem un piegādēm

No 20 000 EUR līdz 169 999,99 EUR 

būvdarbiem

Iepirkuma 

procedūru 

piemērošana

No 42 000 EUR līdz 134 999,99 EUR 

pakalpojumiem un piegādēm

No 170 000 EUR līdz  5 224 999,99 

EUR būvdarbiem

No 42 000 EUR līdz 134 999,99 EUR 

pakalpojumiem un piegādēm

No 170 000 EUR līdz  5 224 999,99 EUR 

būvdarbiem

Iepirkumu 

procedūru 

piemērošana ES 

slieksnis

No 135 000 EUR pakalpojumiem un 

piegādēm

No 5 225 000 EUR būvdarbiem

No 135 000 EUR pakalpojumiem un 

piegādēm

No 5 225 000 EUR būvdarbiem

2.pielikuma 

pakalpojumi

Līdz 749 999,99 EUR atvieglota 

kārtība, no 750 000 EUR iepirkuma 

procedūra

Līdz 41 999,99 EUR vai atsevišķos 

gadījumos līdz 749 999,99 EUR var 

nepiemērot likumu, 

No 42 000 EUR atvieglota procedūra

 

 

26.05.2020. 6

Vispārējie un nacionālie izņēmumi no Publisko 

iepirkumu likuma

Vispārējie izņēmumi:

• Atsevišķi juridiskie pakalpojumi;

• Pakalpojumi civilās aizsardzības, civilās

drošības un katastrofu novēršanas

jomā, kurus sniedz biedrības,

nodibinājumi vai apvienības;

• sabiedriskā transporta pakalpojumi,

kas tiek sniegti, izmantojot dzelzceļu vai

metro;

• U.c.

Nacionālie izņēmumi līdz 750 000 euro:

• Publisks pakalpojuma līgums, kura priekšmets atbilst kādam no Publisko iepirkumu 

likuma 2. pielikuma sadaļā “Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi” minētajiem 

CPV kodiem;

• Publisks pakalpojuma līgums, kurš tiek slēgts par mācību prakses vai studiju prakses, 

vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu.

Nacionālie izņēmumi līdz 135 000 euro:

• Ceļojumu aģentūru pakalpojumi;

• Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides

mākslinieku un citu individuālo

mākslinieku sniegtie pakalpojumi un

mākslinieciskās un literārās jaunrades

un interpretācijas pakalpojumi;

• U.c.
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• PIL nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:

1. tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē,
kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs;

2. vairāk nekā 80 % no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā
pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;

3. tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības.

• PIL nepiemēro, ja minētajām pazīmēm atbilstoša kontrolētā persona, kas vienlaikus ir
arī pasūtītājs, piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības to kontrolējošam pasūtītājam
vai citai personai, kas atrodas kontrolējošā pasūtītāja kontrolē.

• PIL nepiemēro iepirkuma līgumiem, kas noslēgti starp diviem vai vairākiem pasūtītājiem,
ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

1. ar iepirkuma līgumu tiek izveidota vai īstenota pasūtītāju sadarbība to kompetencē
esošu publisku pakalpojumu nodrošināšanā;

2. sadarbība tiek īstenota sabiedrības interesēs;

3. iesaistīto pasūtītāju atvērtā tirgū sniegto publisku pakalpojumu, kuru
nodrošināšanai īsteno sadarbību, daļa ir mazāka par 20 %.

Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi
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• Iepirkuma plānu publicēšana;

• Tirgus izpēte/ apspriešanās ar piegādātājiem;

• Izmaiņas paziņojumu publicēšanā;

• Īsāki pieteikumu un piedāvājumu saņemšanas minimālie termiņi;

• Iepirkuma līguma un tā grozījumu publicēšana;

• Iepirkuma procedūras ziņojuma publicēšana.

Būtiskākās izmaiņas iepirkumu sagatavošanā un 

procedūru norisē
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Jaunās iepirkuma procedūras un metu konkursa 

regulējums

Konkursa procedūra ar sarunām

Piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā

vai slēgtā konkursā, un kuras mērķis ir dot pretendentiem iespēju sarunu laikā uzlabot

piedāvājumu saturu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

Konkursa dialogs

Piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu

atklātā/ slēgtā konkursā. Tās mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un

raksturot līdzekļus, kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai.

Inovācijas partnerības procedūra

Piemēro, lai izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta,

pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei.

Metu konkurss

Piemēro meta vai plāna (galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas plānošanas,

arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes jomā) iegūšanai. Metu konkursu rīko, ja

paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka.
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• Ierobežots minimālā apgrozījuma apjoms;

• Ierobežojumi grozīt iepirkuma procedūras dokumentu prasības;

• Pasākumi uzticamības atjaunošanai;

• Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām piegādātājs balstās, lai pierādītu 

savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, nomaiņas iespēja, ja uz tām attiecas 

izslēgšanas nosacījumi;

• Iespēja precizēt un papildināt piedāvājumā iesniegtos pierādījumus 

kvalifikācijas atbilstībai;

• Pienākums norādīt iepirkuma procedūras dokumentos, kā atlases prasības 

jāpilda piegādātāju apvienībām;

• Būvnieku klasifikācijas izmantošana atlases procesā;

• Izziņu derīguma termiņa pagarināšana;

• Nozaru vadlīniju izmantošana iepirkumos.

Atvieglota piegādātāju piekļuve iepirkumiem
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• Izslēgšanas nosacījumi;

• Apakšuzņēmēju regulējums;

• Prasības personu apvienībām un gadījumiem, kad piegādātājs balstās uz citu 

personu spējām;

• Izmaiņas nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanā;

• Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma regulējums;

• Iepirkuma līguma grozījumi.

Jaunās pasūtītāja iespējas iepirkumos
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• Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments;

• Valsts elektroniskā informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai;

• Elektroniskais katalogs;

• Elektroniskā izsole;

• Dinamiskā iepirkumu sistēma;

• Elektroniska pieteikumu un piedāvājumu pieņemšana:

1. attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām iepirkuma procedūrām,

kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu

robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada 18. aprīļa;

2. attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar MK

noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada 1. oktobra;

3. attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MK

noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, no 2018. gada 1. aprīļa;

4. attiecībā uz PIL 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem no 2019. gada 1.

janvāra.

Elektroniskais iepirkums
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• Depozīts - 0,5% no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000 EUR 

būvdarbu līgumiem (ja nevar noteikt paredzamo līgumcenu – 3400 EUR) un 

840 EUR piegādēm un pakalpojumiem (ja nevar noteikt paredzamo līgumcenu 

– 840 EUR). 

• Nav jāmaksā, ja apstrīd iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai iepirkuma 

procedūras dokumentu prasības. 

• Depozītu var iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai iemaksāt 

naudas summu.

Depozīts

 

 

• Iepirkumu plānu sagatavošana un publicēšana;

• Apspriežu ar piegādātājiem organizēšanas kārtība;

• Iepirkumu organizēšanas kārtība līdz 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem un 

20 000 EUR būvdarbiem (ieteicams veikt tirgus izpēti, izņemot steidzamos 

gadījumos);

• Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanas kārtība preču un pakalpojumu 

iegādei;

• Iepirkuma komisijas izveidošanas kārtība;

• Interešu konflikta novēršanas paņēmieni gan iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājiem, gan iepirkuma komisijas locekļiem; 

• Pienākumu sadale starp iepirkuma komisiju un pasūtītāja atbildīgajām 

struktūrvienībām un darbiniekiem/ amatpersonām;

• Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanas kārtība;

Iepirkumu organizēšanas kārtībā atrunājamie 

jautājumi (1) 
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• Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība (t.sk. persona, kura ir tiesīga parakstīt 

iepirkuma līgumus) un izpildes uzraudzība;

• Iepirkuma līgumu slēgšanas kārtība, kuriem nav jāpiemēro iepirkuma procedūras;

• Iepirkuma līguma grozījumu veikšanas kārtība;

• Iepirkuma līguma un to grozījumu publicēšanas kārtība;

• Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un 

piesaistes saskaņošanas kārtība;

• Sarunu procedūras saskaņošanas un veikšanas kārtība;

• Paskaidrojumu sagatavošana un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā 

iesniegumu izskatīšanas sēdēs.

Iepirkumu organizēšanas kārtībā atrunājamie 

jautājumi (2) 

 

 

16

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?

Dace Gaile

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja

Dace.Gaile@iub.gov.lv

Vairāk par publiskajiem iepirkumiem:

www.iub.gov.lv
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MK noteikumu Nr.108 

«Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi» būtība

un saistītās izmaiņas 

Elektronisko iepirkumu sistēmā

2017.gada 30.marts

 

 

Ko paredz jaunie iepirkumu likumi 
(PIL un SPSIL)

▪ Paredz, ka noteiktas preču un pakalpojumu grupas valsts un pašvaldības iestādēm

iepērkamas ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību;

▪ Paredz, ka pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iepirkuma procedūrās

jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, (paredzot arī

izņēmumus un atšķirīgus attiecīgā pienākuma spēkā stāšanās laikus), izvēloties bez

maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas;

▪ Paredz, ka pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem jāpublicē informācija

par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām Elektronisko iepirkumu

sistēmā;

▪ Paredz informācijas sistēmu (EIS), kurā pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

un piegādātājs (par sevi) var iegūt informāciju par to vai uz kandidātu vai pretendentu

nav attiecināmi gadījumi, kas paredz tā izslēgšanu no dalības iepirkumā vai iepirkuma

procedūrā (pēc 01.08.2017 arī par profesionālās darbības pārkāpumiem).

  

Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 108 “Publisko elektronisko 

iepirkumu noteikumi” būtība un 
izmaiņas elektronisko iepirkumu 

sistēmā (2017)/ 47  
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e-izsoles – apakšsistēma 

elektronisku izsoļu rīkošanai

Tiesību normu izpildei valsts nodrošina 
Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS)

e-pasūtījumi

e-izsoles

e-konkursi

e-izziņas

e-konkursi – elektroniskai iepirkumu 

rīkošanai, piedāvājumu iesniegšanai un 

iepirkumu plānu publicēšanai

e-izziņas - apakšsistēma pretendentu 

izslēgšanas no dalības iepirkumā 

iemeslu pārbaudei

e-pasūtījumi – centralizētai preču un 

pakalpojumu iegādei no preču 

katalogiem

 

 

Saskaņā PEIN ar centralizēti iepērkamo preču un 
pakalpojumu virsgrupas ir:

▪ Biroja papīrs un kancelejas preces 

(preču klāsts tiek samazināts līdz kancelejas pamatprecēm);

▪ Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana;

▪ Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana;

▪ Drukas un kopēšanas iekārtas

(pēc 30.03.2018. maza biroja tehnika vairs netiks piedāvāta);

▪ Drukas iekārtu piederumi 

(tikai tintes un pulvera kasetnes);

▪ Medikamenti un medicīnas preces

(sākot ar 2017.gadu iepirkuma procedūru rīkos  VM noteiktā institūcija);

▪ Mēbeles

(preču klāsts tiek samazināts);

▪ Programmatūra un programmatūras izmantošanas apmācības

(tiek gaidīti Jūsu priekšlikumi par preču klāsta izmaiņām);

▪ Saimniecības preces

(preču klāsts tiek samazināts);

▪ Servertehnika, datu glabātuves un servertehnikas un datu glabātuvju uzstādīšana;

▪ Veselības apdrošināšanas pakalpojumi;

+ Pēc Jūsu centralizētajiem iepirkumiem izveidotie preču katalogi.

Ir vieta diskusijai par piedāvāto preču klāsta standartizāciju valsts līmenī.
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PIL pārejas noteikumi paredz, ka 39.panta pirmo 
daļu (pieteikumu un piedāvājumu elektroniska 
iesniegšana) piemēro:

▪ attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām

iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir

vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai

lielāka, no 2017.gada 18.aprīļa;

▪ attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā

līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu

robežvērtībām vai lielāka, no 2017.gada 1.oktobra;

▪ attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā

līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu

robežvērtībām, no 2018.gada 1.aprīļa;

▪ attiecībā uz PIL 9. un 10.pantā minētajiem iepirkumiem no

2019. gada 1. janvāra.

 

 

SPSIL pārejas noteikumi paredz, ka 
44.panta pirmo daļu (pieteikumu un piedāvājumu 
elektroniska iesniegšana) piemēro:

▪ attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju

veiktajām iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā

līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu

robežvērtībām vai lielāka, no 2017.gada 18.aprīļa;

▪ attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā

līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu

robežvērtībām vai lielāka, no 2017.gada 1.oktobra;
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PIL 18.pants paredz, ka nosacījumus par 
iepirkumu plānu publicēšanu pasūtītājs piemēro:

mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas

dienas, publicējot EIS informāciju par plānotajiem

iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz:

▪ pasūtītāju;

▪ plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu,

kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija;

▪ plānoto iepirkuma veikšanas kārtību;

▪ plānoto CPV kodu;

▪ iepirkuma līguma veidu;

▪ plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai

mēnesi un datu aktualizācijas datumu.

Pārējās noteikumi paredz šā panta piemērošanas

uzsākšanu no 01.06.2017.

 

 

EIS e-konkursu apakšsistēmai ir pieejama 
interaktīva apmācību vietne

http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem

http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem
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PIL 18.pants paredz, ka nosacījumus par 
iepirkumu plānu publicēšanu pasūtītājs piemēro:

▪ Jebkurš pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu

sniedzējs iepirkumu likuma subjekts, kurš ir

reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, var

pieprasīt datus par savu iepirkumu dalībniekiem

▪ Jebkurš piegādātājs, kurš ir reģistrējies Elektronisko

iepirkumu sistēmā, var pieprasīt ziņas par sevi

▪ Tagad atkal ir pieejami dati par nekustamā īpašuma

nodokļa nomaksas statusu

▪ No 01.08.2017. būs pieejami dati arī par

profesionālās darbības pārkāpumiem

 

 

Paldies!
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Ministru kabineta kārtības ruļļa izmaiņas
Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 735 "Grozījumi Ministru kabineta 2009. 

gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

Solveiga Līce

Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece

JDS, 01.12.2016.

 

 

Projektu izsludināšana
VSS

Turpmāk nav nepieciešams izsludināt arī:

▪informatīvo ziņojumu par ES fondu vai citas ārvalstu finanšu 
palīdzības programmu ieviešanas gaitu;

▪MK rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par 
izciliem sasniegumiem kultūrā, kā arī mācību olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās;

▪MK rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali un par 
ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem vai to precizēšanu.

2

Fotolia

  

Ministru kabineta 
kārtības ruļļa izmaiņas 

(2016)/ 46  
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Projektu izsludināšana VSS

Turpmāk noklusējuma saskaņošanas kārtību varēs 
piemērot arī tiesību aktu projektiem, kuriem nav ietekmes uz 
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kuru ieviešana 
nerada papildu izmaksas vai administratīvo slogu sabiedrībai 
vai kādai sabiedrības grupai, kā arī kuri neskar 
administratīvo procesu, valsts pārvaldes uzdevumu 
deleģēšanu un cilvēka pamattiesību jautājumus un kuri 
izstrādāti:

▪lai svītrotu normatīvā akta izdošanas pamatojumu un 
normas, kas zaudējušas spēku, un netiek mainīta normatīvā 
akta spēkā esošās daļas būtība;

▪lai apstiprinātu veidlapas (dokumentu paraugus).

3

 

 

Projektu izsludināšana VSS

4
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VSS kompetence

▪ Izskata Valsts kancelejas sagatavoto kārtējās 
MK sēdes darba kārtības projektu

▪ Tiesību aktu projekti, kuri skar visu nevalstisko 
organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju 
sektora horizontālie jautājumi), pirms to 
izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami 
Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko 
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomē.

5

Fotolia

 

 

Ārkārtas jautājumi

▪Bez izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē un 

komitejas sēdē Ministru kabineta sēdē izskata 
plānošanas dokumentu projektus, informatīvos 

ziņojumus (ar turpmāku rīcību) un tiesību aktu 
projektus, kas iesniegti saistībā ar ārkārtējās 

situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī 
(saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un 

izņēmuma stāvokli") vai skar valsts apdraudējuma 
situāciju novēršanas un pārvarēšanas jautājumu.

▪Papildus uzaicināmās personas šo jautājumu 

izskatīšanai var pieteikt līdz MK sēdes sākumam.

6

Fotolia
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Steidzami jautājumi

▪ Izņēmuma gadījumā, ja jautājumu 

nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar 
tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas 

skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts 
starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai 

drošības intereses.

▪ Iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc 

būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. 

▪ Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts 
iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes 

termiņa kavējums.

▪ Iesniedzams Valsts kancelejā (sistēmā DAUKS) 

līdz ceturtdienas plkst. 12:00.

7

Fotolia

 

 

Steidzamie jautājumi:
saskaņošana

▪ Saskaņošanas termiņi un dokumentēšana 

atbilstoši IX. nodaļas kārtībai, kāda noteikta 
steidzamiem jautājumiem.

▪ Ja atbildībā ministrija nav norādījusi 

steidzamības pamatojumu pēc būtības TM, FM 
(attiecīgos gadījumos arī ĀM un PKC) informē 

atbildīgo ministriju un Valsts kanceleju. 
Projekta turpmākā virzība parastajā kārtībā.

8
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Ministru kabineta lieta

▪Ministru kabineta lieta ir jautājums, par kuru 
pēc būtības ir nepieciešama Ministru kabineta 

politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums vai 
balsojums.

▪Ministrs var lūgt Ministru prezidentu izskatīt MK 
sēdē jautājumu kā Ministru kabineta lietu. Ministru 

prezidents pēc savas iniciatīvas var jebkurā laikā 
pasludināt jautājumu par Ministru kabineta lietu.

9

Fotolia

 

 

Attālināta dalība
MK sēdē

▪ Ja kvoruma trūkuma dēļ MK sēdi nav iespējams 
pārcelt uz citu laiku vai dienu, Ministru prezidents 
pieņem lēmumu par sēdes sasaukšanu, nosakot ne 
vairāk kā divus ministrus, kuri izņēmuma kārtībā
sēdē var piedalīties attālināti.

▪ Ministri, kuri piedalās attālināti, ne vēlāk kā divas 
stundas pirms sēdes sākuma sistēmā e-portfelis laukā 
"Piezīmes" izsaka savu viedokli par visiem darba 
kārtībā iekļautajiem jautājumiem un, ja iespējams, 
seko MK sēdes norisei tiešraidē.

▪ Apstiprinātajā MK sēdes darba kārtībā papildu 
jautājumus neiekļauj.

▪ Ja šādā MK sēdē par kādu darba kārtības jautājumu 
notiek debates, pēc kurām nepieciešams balsojums, 
MK sēdes vadītājs, ja iespējams, jautājuma 
izskatīšanu atliek.

10

Kārtējā sēde

Fotolia

  



 

  

Valsts kanceleja 379 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Attālināta dalība
MK sēdē

▪ Ja nepieciešams sasaukt MK sēdi par konkrētu 

notikumu, ar kuru saistībā nekavējoties 
nepieciešams pieņemt MK lēmumu, bet par kuru 

nav nepieciešamas debates, konceptuāls lēmums 
vai balsojums un nav bijuši nepieciešami ministriju 

atzinumi, Ministru prezidents izņēmuma 
gadījumā var uzdot Valsts kancelejai organizēt 

MK sēdes norisi aptaujas kārtībā.

▪ Valsts kanceleja noskaidro ministru viedokļus par 
sēdē izskatāmo jautājumu, neaicinot klātienē 

piedalīties sēdē.

Piemēram, jautājumi par sēru dienas izsludināšanu, 

par pilnvarojuma maiņu starptautiskā līguma 
parakstīšanai.

11

Ārkārtas sēde

 

 

Dokumentu tehniskās 
sagatavošanas prasības

12

https://tai.mk.gov.lv

▪Jauns pavadvēstules paraugs!

▪Pievienojamo dokumentu saraksts atsevišķā 
pielikumā.
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Apvienotie dokumenti

▪ Ja saistībā ar projektu nepieciešams izdarīt
attiecīgus grozījumus arī citos hierarhiski tāda paša 
līmeņa tiesību aktos, var sagatavot apvienoto 
anotāciju vairākiem tiesību aktiem, ja tie izskatīšanai 
MK sēdē tiek virzīti vienlaicīgi un ja grozījumi ir 
vienveidīgi un ar vienādu pamatojumu.

▪ Ja iebildumi attiecas uz visu tiesību aktu projektu 
paketi, tie ir tehniski un ja tas neapgrūtina 
saskaņošanas procesa norisi, izvērtējot lietderību un 
iebildumu apjomu, var sagatavot vienu kopīgu 
apvienotu izziņu visai tiesību aktu projektu paketei.

▪ Ja tiek iesniegta tiesību aktu projektu pakete, var 
sagatavot vienu pavadvēstuli visai tiesību aktu 
projektu paketei.

13

 

 

Citi grozījumi

▪ Visi termiņi turpmāk tiek izteikti darbdienās.

▪ Ministrija par jautājuma iesniegšanu VSS, MKK un 

MK informē tās pašvaldības pārstāvošās 
institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sociālo 

partneru organizācijas, ar kurām nav panākta 
vienošanās saskaņošanas procesā.

▪ Ja projekts VSS izskatīšanai iesniegts ar ministra 

parakstu un tas VSS atbalstīts bez izmaiņām, 
projekts nav atkārtoti jāiesniedz Valsts kancelejā. 

Projekts tiek gatavots iekļaušanai MK sēdes darba 
kārtības projektā.

14
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Solveiga Līce

V alsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Tālrunis: 67082915

E-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv
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Diskusija par valsts pārvaldes un cilvēkresursu 
politikas reformu virzieniem

“Efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde”

2016.gada 9.novembris

Ieva Aile, Valsts kanceleja

 

 

ESOŠAIS IETVARS

▪ Valsts pārvaldes politikas attīstības 
pamatnostādnes 2014-2020 (MK 30.12.2014.)

Mērķis: efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un 
uz rezultātu vērsta valsts pārvalde

▪ Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības 
koncepcija (MK 06.02.2013.)

Vīzija: efektīva valsts pārvalde, kas darbojas kā vienots 
darba devējs un nodrošina uz rezultātu orientētu valsts 
pārvaldību

Mērķis: profesionāli, motivēti un godīgi valsts pārvaldē 
nodarbinātie

  

Diskusija par valsts pārvaldes un 
cilvēkresursu reformas 

virzieniem (2016)/ 45  
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KĀPĒC KAUT KAS JĀMAINA?

Politiskais 
pieprasījums 

Sociālo un 
sadarbības 
partneru 

uzstādījums

Sabiedrības 
spiediens 

Valsts pārvaldes 
neapmierinātība

▪ Efektivitāte
▪ Gudri lēmumi
▪ Mērķtiecīgi un 

savlaicīgi 
risinājumi 
sabiedrības 
vajadzībām

▪ Konkurētspējīgs 
vadītāju 
atalgojums

▪ Lielāka rīcības 
brīvība 
personāla 
politikas 
veidošanā

▪ Efektīva 
rezultātu 
sasniegšana

▪ Rūpīga iestāžu 
vadītāju atlase

▪ Par daudz 
ierēdņu

▪ Par daudz 
birokrātijas

▪ Nav godprātīga 
darba

▪ Nav 
efektivitātes

▪ Grib lielākas 
algas

▪ Jēgpilns darbs
▪ Valsts pārvaldes 

tēls
▪ Vienkāršošana 

un sloga 
mazināšana

 

 

VALSTS PĀRVALDE TUVPLĀNĀ
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KATRS 5-tais NODARBINĀTAIS STRĀDĀ 
VISPĀRĒJĀ VALDĪBAS SEKTORĀ 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

STARPTAUTISKAIS SALĪDZINĀJUMS 

Avots: Eurostat [lfsa_egan2]
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PAR DAUDZ – KO MAZINĀM (1)?

Avots: Finanšu ministrija

  



 

  

Valsts kanceleja 386 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

PAR DAUDZ – K0 MAZINĀM (2)?

Avots: Finanšu ministrija un Valsts kanceleja

 

 

PAR DAUDZ – KO MAZINĀM (3)?

Avots: Finanšu ministrija
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VALSTS PĀRVALDES DARBA 
SAMAKSA NAV KONKURĒTSPĒJĪGA

Avots: Fontes pētījums (VK, 2016)

 

 

ATALGOJUMA PIEAUGUMS TIKAI 
ZEMĀKĀM MĒNEŠALGU GRUPĀM
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EFEKTIVITĀTE ZEM EIROPAS VIDĒJĀ

Avots: Pasaules Bankas Vispasaules pārvaldības indikatori

 

 

BŪTISKĀKIE SECINĀJUMI

▪ Efektivitātes un produktivitātes celšana

▪ Kontroļu un atskaišu apjoma mazināšana

▪ Mērķa orientācija, no procesa uz rezultātu

▪ Funkciju centralizācija un procesu vienkāršošana

▪ Elastīgāka cilvēku pārvaldība

▪ Konkurētspējīga darba samaksa, kas saistīta ar 
rezultātu sasniegšanu

▪ Rīcības brīvība vs atbildības palielināšana

▪ Valsts pārvaldes profesionālās kultūras maiņa un 
kopīgas vērtības

▪ Darbību jēgpilnums
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MĒRĶIS: EFEKTĪVA, ATBILDĪGA UN 
ELASTĪGA VALSTS PĀRVALDE

▪ Darba vietu skaits vispārējā valdības sektorā, 
salīdzinot ar kopējo darba vietu skaitu Latvijā, 
nepieaug.

▪ Sabiedrības apmierinātība pieaug. Valsts 
pārvaldes reputācija uzlabojas.

▪ Valsts pārvaldes konkurētspēja pieaug.

NB!

Efektivitātes un produktivitātes celšana ir vienīgais 
fiskālais avots darba samaksas jautājumu risināšanai 

 

 

▪ Ļoti mazo un mazo iestāžu 
izvērtējums, radniecisko funkciju 
apvienošana

▪ Procesu standartizēšana, vienoti 
pakalpojumu centri

▪ Task force pieeja prioritārām 
reformām

▪ «Konsultē, pirms sodi» un 
kontroles pakalpojumu pārveide 
(algoritmi)
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▪ 1% ikgadējais ietaupījums

▪ Augstākā līmeņa vadītāju KPI

▪ Plānošanas un atskaitīšanās 
sistēmas vienkāršošana

▪ Efektivitātes auditi un procesu 
pārskatīšana 

▪ Publisko pakalpojumu vērtības 
celšana

▪ Korporatīvā sociālā atbildība  

 

 

▪ Atlīdzības sistēmas 
pārskatīšana, darba samaksas 
sasaite ar rezultātu 
sasniegšanu

▪ Kompetences celšana par 
darba snieguma mērīšanu
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▪ Vienots regulējums un atbildība 
visiem valsts pārvaldē 
strādājošajiem

▪ Aprūpētais darba uzteikums

▪ Ētikas kodekss pārvaldē 
strādājošajiem

 

 

▪ Laba servisa kustība valsts pārvaldē

▪ Atbildīga sabiedrības līdzdalība

▪ Stratēģiska komunikācijas vadība un 
centralizētas kampaņas 

  



 

  

Valsts kanceleja 392 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

LAIKA RĀMIS

 

 

VĒL TIKAI 100 SEKUNDES LĪDZ 
DISKUSIJAI
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INTERESANTĀKĀ DAĻA –
SARUNA, VIEDOKĻI, DISKUSIJAS
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Publiskas personas finanšu līdzekļi 
un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums 15. panta otrās 
daļas piemērošana (2016)/ 44 
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Atbildība valsts pārvaldē 
(2016)/ 43 
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Tiesību aktu sākotnējās ietekmes 

ziņojumi

A ktualitātes no ministrijām 

A nce P ētersone

V alsts kancelejas 

V alsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante

ance.petersone@mk.gov.lv;  67082909

 

 

Anotāciju kopsavilkums

➢ Anotāciju divas dabas – īsa informācija vs ietekmes 
izvērtējums

➢ Kopsavilkumu ieviešana 

2

Kopsavilkums, kas atspoguļo projekta 

mērķi, risinājumu, papildus 

nepieciešamos finanšu līdzekļus, stāšanos 

spēkā (maksimums 500 zīmes), atbildot 

uz jautājumiem kas? ko dara? kur? 

kad? kāpēc? (dažkārt - kā?)

Piemērs: Projekta mērķis ir samazināt 

administratīvās izmaksas iedzīvotājiem, 

iesniedzot dokumentus bērna kopšanas 

pabalsta saņemšanai. Projekta ieviešanas 

izmaksas ir 70 000 EUR no Valsts 

budžeta līdzekļiem, budžeta programmas 

“......”. Tiesību akts stāsies spēkā 

2016.gada 1.jūlijā. 

  

Tiesību aktu sākotnējās 
ietekmes ziņojums 

(2015)/ 42 
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I sadaļa 

1. Anotācijās tiek pārrakstītas tiesību normas, bet ne mērķis. 
(3)

2. Nepieciešama anotāciju satura uzlabošana, bet ne mehānisku 
apjoma mazināšana(3).

3. Anotācijā jāiekļauj sadaļu alternatīvu priekšlikumu 
izvērtējumam, vērtēt - prasību samērīgumu, īpaši attiecībā uz 
MVU izmaksām (2)

4. Veikt plašāku izpēti par to, vai un kādos gadījumos iekļaut 
augstāku tiesību normu un/vai izdodamā TAP skaidrojumus/ 
interpretāciju.

5. Problēmas anotācijas aizpildīšanā rada I sadaļas 3.punkts 
(izstrādē piedalījušās institūcijas) un VI sadaļa (sabiedrības 
līdzdalība).

6. Nav zināma TAP sasaiste ar NAP2020 rādītājiem vai politikas 
pamatnostādnēs noteiktajiem politikas rezultātu rādītājiem.

3

 

 

II sadaļa 

1. Administratīvo izmaksu monetārie 
aprēķini nav viennozīmīgi, aizņem 
ievērojamu laiku. Atšķiras mācībās un 
pašreiz pieprasītais, ka izmaksas 
jārēķina arī iestādēm (8)

2. Neprecīzi tiek veikts administratīvo 
izmaksu monetārais novērtējums (2).

3. Anotācijas II sadaļas 1.punktā ir 
jānorāda arī mērķgrupas lielums.

4. Iesniedzēji formāli aizpilda anotācijas 
sadaļas - ietekme uz tautsaimniecību 
vai sabiedrības mērķgrupām.

4
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III sadaļa 

1.Sagatavojot anotācijas III.sadaļu, nav konsekventas 
nostājas par šīs sadaļas aizpildīšanas metodiku, atšķirīgas 
izpratnes.  

2.Gadījumos, kad tiek virzīti tiesību aktu projekti, kuri attiecas 
uz ilgtermiņa saistību izmaiņām, anotācijas III sadaļas 1.-
5.punkta aizpildīšana nav loģiska. 

5

 

 

V sadaļa

1. Sadaļa anotāciju padara garu un 
neuztveramu – nepieciešams 
pievienot anotācijas pielikumā vai 
kā citādāk saīsināt (piemēram, 
svītrojot vai apvienojot C un D 
ailes, kuras bieži vien atkārtojas un 
visur ir vienāds ieraksts.

2. Anotācijas V. sadaļas 1. tabulā 
ietvert tikai tos ES tiesību akta 
pantus, kuri tiek pārņemti ar 
attiecīgo tiesību akta projektu (2)

6
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VI sadaļa

1. Nepietiekami nodrošināta sabiedrības līdzdalība, 
nepieciešamas apmācības.

2. Sabiedrības līdzdalība “green paper” stadijā, publicējot 14 
dienas pirms VSS, nedarbojas.

3. Saīsināt sadaļu par sabiedrības līdzdalību.  

4. Sabiedrības līdzdalība ir formāla, jāiekļauj vairāk biedrības 
u.c. ieinteresētās puses tiesību aktu un attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādē. 

5. Anotācijas VI sadaļas 1. un 2.punktā faktiski norādāma 
viena un tā pati informācija. 

6. Sabiedrības līdzdalību bieži nav iespējams nodrošināt vai 
ievērot sabiedrības viedokli dēļ politiskajām prioritātēm un 
īsajiem dokumentu izstrādes termiņiem. 

7

 

 

Citi priekšlikumi (I)

1. Tīmekļa vietnē www.likumi.lv netiek 
ievietotas rīkojumu (projektu) anotācijas

2. Valsts kanceleja atbild par kopējo 
anotāciju kvalitāti, taču sniedz atzinumus 
tikai par noteiktiem tiesību aktiem. 

3. Ne visi iepazīstas ar instrukcijas saturu, 
jāizplata metodiskie norādījumi.

4. Nepieciešama pastāvīga un centralizēta 
Valsts kancelejas metodiskā vadība 
anotāciju aizpildīšanā.

5. Ne visai skaidra ir valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību piederība valsts 
pārvaldei/privātajam sektoram.

8
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Citi priekšlikumi (II)

1. FM un TM neievēro termiņus 
atzinuma sniegšanai. 

2. Ministrijas sniedz atzinumus par 
citu ministriju kompetencē 
esošajām anotāciju sadaļām. 

3. TM, Valsts kancelejas un 
dokumenta izstrādātāja iestādes 
juridisko dienestu atšķirīgā 
interpretācija juridiskajai tehnikai, 
kas nereti ir pretrunīga.

4. Atzinumu sniedzēji pieprasa lieku 
informāciju, anotācijas kļūst 
nepārskatāmas (2).

5. Netiek aktualizētas anotācijas 
Saeimā (4). 

9

 

 

Turpmākais

➢ VK rīkos atsevišķas diskusijas ar FM un TM 

➢ VK pilnveidos instrukciju un anotācijas formu 

3
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Jautājumi, priekšlikumi? 
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Administratīvais slogs un 

administratīvo izmaksu 
aprēķināšana

V alsts kanceleja

V alsts pārvaldes attīstības departaments

A leksandra Kosjaka un Ance P ētersone

2015.gada 17.decembris 

 

 

Aktualitāte

Kopš 2006. gada iniciatīvas „Labāks regulējums” ietvaros
Eiropas Komisija ir pievērsusies administratīvajam slogam,
kuru rada ES likumdošana. EK mērķis ir vienkāršot
administratīvos procesus un padarīt tos efektīvākus ES
pilsoņiem un uzņēmējiem.

(74% ES pilsoņu uzskata, ka ES rada pārāk daudz birokrātijas)

Eiropas komisija: 

"Better regulation is about designing EU policies and laws so 
that they achieve their objectives at minimum cost. It ensures 
that policy is prepared, implemented and reviewed in an open, 
transparent manner, informed by the best available evidence 
and backed up by involving stakeholders."

2

  

Administratīvais slogs un 
administratīvo izmaksu 

aprēķināšana (2015)/ 41 
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Nepieciešamība

✓ Informācija iestādēm – iespēja samazināt
administratīvās izmaksas, novirzot iestādes resursus
citiemmērķiem;

✓ Informācija lēmumu pieņēmējiem – iespēja
samazināt administratīvās izmaksas, piemēram,
atvieglojot slogu uzņēmējiem;

✓ Nepieciešamība noteikt barjeras padziļinātas analīzes
veikšanai (OECD rekomendācijas)

✓ Valsts pārvaldes darba uzraudzībai un analīzei –
Valsts kanceleja uzkrāj datus par administratīvo izmaksu
aprēķiniem, vēlāk – TAP portāls

3

 

 

VK dati par administratīvām izmaksām

Gada laikā administratīvais slogs:

✓pieaudzis 65 gadījumos no 228 gadījumiem (netika
aprēķināts 13 gadījumos)

✓samazinājies 16 gadījumos (netika aprēķināts 5 gadījumos)

✓nemainās 136 gadījumos

✓nav izvērtēts/apzināts 10 gadījumos

✓tika aprēķināts likuma anotācijā 1 gadījumā

4

  



 

  

Valsts kanceleja 426 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Formula

MK 2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19:

C = (f x l) x (n x b), kur

C – informācijas sniegšanas pienākuma radītās izmaksas jeb
administratīvās izmaksas;

f – finanšu līdzekļu apjoms, kas nepieciešams, lai nodrošinātu
projektā paredzētā informācijas sniegšanas pienākuma izpildi
(stundas samaksas likme, ieskaitot virsstundas vai stundas limitu
ārējo pakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir);

l – laika patēriņš, kas nepieciešams, lai sagatavotu informāciju,
kuras sniegšanu paredz projekts;

n – subjektu skaits, uz ko attiecas projektā paredzētās informācijas
sniegšanas prasības;

b – cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas sniegšanu.

5

 

 

Mērķgrupa

NB!

Administratīvās izmaksas rēķina gan privātajam, gan
publiskajam sektoram

"Slieksnis" fiziskām personām – 200 EUR/gadā, juridiskām
personām – 2000 EUR/gadā, publiskām personām – 1
EUR/gadā

6
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Noderīgi resursi

✓ Paplašinātais standarta izmaksu modelis. Rokasgrāmata:

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/3_1_as_metr
gr_psim_e-vide1_final.pdf

✓ Tiesību akta projekta ietekmes sākotnējā izvērtēšana.
Metodiskie norādījumi/Rokasgrāmata:

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/metodika_gal
a1.pdf

✓ Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes
programma (“REFIT”):

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm

7

 

 

Mazināsim slogu kopā!
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Jaunais attīstības plānošanas 
regulējums

Rudīte Osvalde
Pārresoru koordinācijas centra

vadītāja vietniece 

2015.gada 15.janvāris

 

 

➢ 2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.737 «Attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi»

➢ Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumos Nr.300 «Ministru kabineta kārtības rullis»
(2014.gada 2.decembra MKnoteikumi Nr.747)

2

Saturs

  

Jaunais attīstības 
plānošanas regulējums 

(2015)/ 40 
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1.2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.737 «Attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi»

3

 

 

Kāpēc jauni noteikumi?

➢ Uzlabot plānošanas sistēmas darbību un politikas
plānošanas dokumentu kvalitāti

➢ Noteikt stingrākas prasības attīstības plānošanas
dokumentu saturiskai sasaistei

➢ Pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz politikas
plānošanas dokumentu veidiem, apjomu, saturu

➢ Pilnveidot ietekmes novērtēšanas veikšanas kārtību

Pamatojumu skat. Baltic Institute of Social Sciences (2013) Pētījumā „Politikas plānošanas sistēmas

attīstības pamatnostādņu un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”; pieejams:
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/

(skat. sadaļā „Aktivitāte 4.2. „Funkciju auditu veikšana”) 

4
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Galvenās izmaiņas

➢ Politikas plānošanas dokumentu veidi un saturs 
(matricas)

➢ Pamatnostādņu iniciēšanas kārtība

➢ Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem 
atspoguļošana (politikas plānošanas sasaiste ar 
budžeta plānošanu) 

➢ Ietekmes izvērtēšana

Pamatprincips: dokumentus veido īsi, skaidri un 
loģiski formulējot viedokli

Institūciju vadības un teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes kārtība netiek mainīta!

5

 

 

Pamatnostādnes

Kad izstrādā? 
(12.punkts)

Saturs 
(18.punkts)

Pamatnostādnes 
izs trādā ar mērķi 

noteikt jaunus vidēja 
termiņa attīstības 

virzienus nozaru 
politikās

• Īss satura kopsavilkums (2  lpp.max)
• politikas mērķi (apakšmērķi)

• rezultāti un rezultatīvie rādītāji
• politikas mērķu sasaiste ar LV un ES plānošanas 

dokumentiem (t.i. politikas rezultātiem)
• plānotās politikas teritoriālā perspektīva –

nozarēs, kas nozīmīgas reģionālajai attīstībai
• rīc ības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam, to 

īstenošanas uzsākšanas un pabeigšanas gads
• indikatīvs finansējums visam periodam

Pielikumā ietver:

• esošās s ituācijas raksturojumu, statistiku 
• identificētās problēmas

• piedāvātā risinājuma sākotnējās ietekmes izvērtējuma 
rezultātus

6
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Pamatnostādņu apstiprināšana 
(20.punkts)

Ministru kabineta rīkojumā par pamatnostādnēm norāda:

➢institūciju, kas atbildīga par pamatnostādņu īstenošanu, un
līdzatbildīgās institūcijas

➢termiņu, līdz kuram iesniedzams starpposma ietekmes
izvērtējums

➢ja nepieciešams, politikas plānošanas dokumentus, kuri
atzīstami par spēku zaudējušiem

➢uzdevumu par plāna izstrādi attiecīgo pamatnostādņu
īstenošanai, ja plāns Ministru kabinetā nav iesniegts
vienlaikus ar pamatnostādnēm

7

 

 

Nākamā perioda (2021- 2027) 
pamatnostādņu izstrāde 

(21.-24.punkts)

8

Ministrijas veic 
spēkā esošo 
pamatnostādņu 
starpposma 
izvērtējumu

Ministrijas
iesniedz PKC
informāciju par 
plānotajām 
pamatnostādnēm

Diskusija 
Nacionālās 
attīstības 
padomē par
pamatnostādņu 
sarakstu

Balstoties uz Nacionālās 
attīstības padomes 
lēmumu tiek veikta 
pamatnostādņu izstrāde

2017-

2018

2019

2019

2020

50 → ~20
(2021-2027)
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Plāns 

Kad izstrādā?
(13.punkts)

Saturs
(25.punkts)

P lānu izstrādā īstermiņam vai 
vidējam termiņam:

• politikas 
(pamatnostādņu) 

ieviešanai vienā vai 
vairākās nozarēs

• pamatnostādņu vietā, ja 
vidējā termiņā netiek 

izvirzīti jauni attīstības 
virzieni nozaru politikās

• augs tākas institūcijas 
dotā uzdevuma izpildei

• īss satura kopsavilkums ( 2  lpp.max)
• esošās s ituācijas raksturojums 

t.sk.sākotnējās ietekmes novērtējums vai 
atsauce uz pamatnostādnēm

• sasaiste ar attīstības plānošanas 
dokumentiem, nozares prioritātēm, tiesību 

aktiem, ES tiesību aktiem un ES politiku 
instrumentiem

• plāna mērķis un rīcības virzieni
• pasākumi, darbības rezultāti un to rādītāji

• īs tenošanas termiņš ar precizitāti līdz 
pusgadam

• pieejamais un papildus nepieciešamais 
finansējums

• atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas

9

 

 

10

Plāna sasaiste ar 
pamatnostādnēm

Pamatnostādnes – vidēja termiņa stratēģija vienā vai vairākās 
nozarēs

Plāns –
konkrēta rīcība 

īstermiņā

Plāns – konkrēta rīcība līdz 7 gadu periodam tikai atsevišķos gadījumos:
(1)Ja iespējams skaidri noteikt pasākumus un to finansējumu 7 gadu periodam 

(piemēram, ja būtiskākie atbalsta instrumenti ir ES fondu finansējums) 
(2) Ja šāds periods nepieciešams ES prasību izpildei

Plāns – konkrēta 
rīcība īstermiņā

Plāns – konkrēta 
rīcība īstermiņā, 

nodrošinot sasaisti 
ar vidēja termiņa 

budžetu
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Plāna apstiprināšana 
(26.punkts) 

Ministru kabineta rīkojumā par plānu norāda:

➢par plāna izpildi atbildīgo institūciju

➢termiņu, līdz kuram iesniedzams plāna ietekmes 
izvērtējums (ja plāns nav izstrādāts pamatnostādņu 
īstenošanai)

➢politikas plānošanas dokumentus, kuri atzīstami par 
spēku zaudējušiem

11

 

 

Konceptuāls ziņojums

Kad izstrādā? 
(14.punkts)

Saturs
(28.punkts)

Konceptuālu ziņojumu izstrādā, 
ja nepieciešams izšķirties par 
rīcību iepriekš noteiktu nozaru 
politiku īstenošanā

• Īss satura kopsavilkums
• īsu problēmas vai situācijas izklāstu, 

norādot iespējamos riskus, ja esošā 
situācija netiek mainīta, un risku 
izvērtēšanas metodoloģiju, ar kuru 
saskaņā veikts risku izvērtējums

• piedāvāto risinājumu vai risinājuma 
variantus

• katra risinājuma sākotnējo ietekmes 
izvērtējumu, tajā skaitā arī iespējamo 
risinājumu netiešo ietekmi

• katra risinājuma ietekmi uz valsts un 
pašvaldību budžetiem, norādot pieejamo 
un papildus nepieciešamo finansējumu, 
kā arī ietverot iespējamo līdzekļu 
ietaupījumu

12
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Konceptuāla ziņojuma apstiprināšana 
(31.punkts)

Ministru kabineta rīkojumā par konceptuālu ziņojumu 
norāda:

➢atbalstīto problēmas risinājuma variantu

➢atbildīgās institūcijas, tām noteiktos uzdevumus un to
izpildes termiņus atbilstoši atbalstītajam risinājuma
variantam

➢ja nepieciešams, politikas plānošanas dokumentus, kas
atzīstami par spēku zaudējušiem

2

 

 

Politikas plānošanas sasaiste 
ar budžeta plānošanu

➢ Katram politikas plānošanas dokumentam izstrādāts
optimālākais ietekmes uz valsts un pašvaldību
budžetiem atspoguļošanas veids (matrica), kas
nodrošina vienotu pieeju informācijas sniegšanā un
skaidru priekšstatu par pieejamajiem un papildus
nepieciešamajiem līdzekļiem

➢ Nodrošināta attīstības un budžeta plānošanas sasaiste
vidējā termiņā

3
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Pamatnostādņu ietekmes uz valsts un 
pašvaldību budžetiem novērtējums 

(18.8.punkts, 1.pielikums)

Līdzšinējās prasības Jaunās prasības 

• Ietekmes uz valsts un pašvaldību 

budžetiem novērtējumu N+3 gadiem

• no N+4 līdz N+7 gadiem norāda 

indikatīvu līdzekļu apjomu

Plānotais finansējums (N+3 gadiem) un

papildus nepieciešamais finansējumu N+7

gadiem (t.sk. pašvaldību budžetā, privātā

sektora un publiski atvasināto personu
(izņemto pašvaldības) budžetā), kā arī

sadalījumā pa budžeta resoriem valsts

pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un

pasākumu īstenošanai

4

 

 

Plāna ietekmes uz valsts un 
pašvaldību budžetiem novērtējums 

(25.6.punkts, 2.pielikums)

Līdzšinējās prasības Jaunās prasības 

Norāda pasākumu izpildei nepieciešamo 

finansējumu un tā avotus

• Norāda vidēja termiņa budžeta ietvara

likumā plānoto finansējumu attiecīgā

pasākuma īstenošanai (t .sk., attiecīgo

resoru un budžeta programmu

(apakšprogrammu), kā arī

nepieciešamo papildus finansējumu

turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde

nav terminēta)

• pievieno detalizētus aprēķinus par

ietekmi uz valsts budžetu un

pašvaldību budžetiem atbilstoši

normatīvajam aktam par t iesību akta

sākotnējās ietekmes izvērtēšanas

kārtību

5
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Konceptuāla ziņojuma ietekmes uz valsts un 
pašvaldību budžetiem novērtējums

(28.5.punkts, 3.pielikums)

Līdzšinējās prasības Jaunās prasības 

Norāda risinājuma variantu ietekmes uz 

valsts un pašvaldību budžetiem ietekmes 

novērtējumu N+3 gadiem.

• Norāda katram risinājumam

(risinājuma variantam) vidēja termiņa

budžeta ietvara likumā plānoto

finansējumu (t .sk., attiecīgo resoru un
budžeta programmu

(apakšprogrammu), kā arī nepieciešamo

papildus finansējumu turpmāk ik gadu

(ja risinājuma īstenošana nav terminēta)
• pievieno detalizētus aprēķinus par

ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību

budžetiem atbilstoši normatīvajam

aktam par t iesību akta sākotnējās
ietekmes izvērtēšanas kārtību

6

 

 

Ietekmes izvērtēšana
(32.-44.punkts)

7

Sākotnējais 

izvērtējums

Starpposma 

izvērtējums

Gala izvērtējums

Kad 

izstrādā?

Veic visiem politikas 

plānošanas dokumentiem (1) 
pēc iespējas agrākā politikas 

plānošanas dokumenta 
izstrādes stadijā vai (2) 

aktualizējot pamatnostādnes 
vai plānu, attiecībā uz 

plānotajām izmaiņām 

Veic vidēja termiņa 

politikas plānošanas 
dokumentamne vēlāk 

kā 2 gadus līdz 
dokumenta darbības 

termiņa beigām

Veic ne vēlāk kā 2 gadus pēc 

dokumenta darbības termiņa 
beigām (1) īstermiņa 

politikas plānošanas  
dokumentam (ja nav 

izstrādāts pamatnostādņu 
īstenošanai)

(2) Vidēja termiņa politikas 
plānošanas dokumentiem, ja 

netiek izstrādāts jauns 
dokuments

Turpmākais 

pielietojums

Ņem vērā politikas

plānošanas dokumenta 
izstrādē vai aktualizēšanā. Ja 

pamatnostādņu īstenošanai
tiek izstrādāts plāns, tam 

neveic atsevišķu izvērtējumu

Pamatojoties uz 

starpposma ietekmes 
novērtējuma 

rezultātiem, pieņem 
lēmumu par jauna 

politikas plānošanas 
dokumenta izstrādi

Secinājumus ņem vērā, 

sagatavojot priekšlikumus 
nozares politikas 

pilnveidošanai, tajā skaitā, 
politikas plānošanas 

dokumenta aktualizēšanai
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Ja tiek pieņemts lēmums izstrādāt 
jaunu vidēja termiņa politikas 
plānošanas dokumentu (PPD)

(35., 36., 39., 40., 41.punkts)

8

• PPD1 sagatavošana

• PPD1 sākotnējās 
ietekmes 
novērtējums

PPD1

apstiprināšana

• PPD1 starpposma 
ietekmes 
novērtējums

• Izmaiņas PPD1

Lēmums par 
PPD2 veidošanu • PPD2 sagatavošana

• PPD2 sākotnējās 
ietekmes 
novērtējums

PPD2

apstiprināšana

 

 

Ja netiek pieņemts lēmums 

izstrādāt jaunu vidēja termiņa PPD
(35., 36., 39., 40., 41., 42.punkts)

9

• PPD1 sagatavošana

• PPD1 sākotnējās 
ietekmes 
novērtējums

PPD1

apstiprināšana

• PPD1 starpposma 
ietekmes 
novērtējums

• Izmaiņas PPD1

Lēmums par PPD2

neveidošanu

• PPD1 gala ietekmes 
novērtējums

-
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1

0

Politikas plānošanas un īstenošanas 
ietvars

 

 

Politikas plānošanas dokumentu 
aktualizēšanas kārtība 

(45.-47.punkts)

➢ Pamatnostādnes un plānu aktualizē, ja būtiski
mainījušies apstākļi, kas bijuši par pamatu konkrētu
risinājumu ietveršanai politikas plānošanas dokumentā,
un nepieciešams noteikt jaunus politikas mērķus vai
rīcības virzienus

➢ Konceptuālu ziņojumu neaktualizē, bet atzīst par
spēku zaudējušu atbilstoši šo noteikumu 50.2.
apakšpunktam (pieņemts jauns politikas plānošanas
dokuments)

➢ Politikas plānošanas dokumentu aktualizē tādā kārtībā,
kādā attiecīgais plānošanasdokuments apstiprināts

11
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Politikas plānošanas dokumentu darbības 
termiņš 

(48.-51.punkts)

➢ Politikas plānošanas dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības
termiņš un atbildīgā institūcija nav iesniegusi Ministru kabinetā
priekšlikumus turpmākajai rīcībai. Šajā gadījumā PKC veic
politikas plānošanas dokumenta statusa maiņu informācijas
sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze".

➢ Politikas plānošanas dokumentu pirms tā darbības termiņa beigām var
atzīt par spēku zaudējušu ar Ministru kabineta rīkojumu, ja:

- pēc būtības izpildīti politikas plānošanas dokumentā noteiktie uzdevumi;
- pieņemts jauns atbilstošs politikas plānošanas dokuments;
- sabiedrības attīstības vai politisko vadlīniju maiņas dēļ politikas plānošanas

dokumentā noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vairs nav aktuāla.

➢ Politikas plānošanas dokumentu atzīst par spēku zaudējušu tādā kārtībā,
kādā attiecīgais dokuments ir apstiprināts, izņemot gadījumu, kad nav
sniegti priekšlikumi turpmākai rīcībai

12

 

 

Pārejas noteikumi
(59.-62.punkts)

➢ Ministrijas, izstrādājot vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentus
2014.–2020. gadam, paredz, ka to darbības termiņš nav garāks par
2020. gada 31. decembri

➢ Ministrijas līdz 2019. gada 1. septembrim iesniedz PKC informāciju par
plānotajām pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam

➢ PKC pamatnostādņu sarakstu nākamajam plānošanas periodam
sagatavo izskatīšanai Nacionālajā attīstības padomē līdz 2020. gada 1.
janvārim

➢ Spēkā esošajiem vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentiem
starpposma ietekmes izvērtējumu veic atbilstoši Ministru kabineta
rīkojumam par attiecīgā dokumenta apstiprināšanu, ievērojot prasību
noteiktajā termiņā iesniegt informāciju PKC par jaunajām
pamatnostādnēm

13
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Pārejas noteikumi 
(63.-65.punkts)

➢ Koncepcijas ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31.
decembrim.

➢ Koncepcijas, kas pieņemtas līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, atzīst par spēku zaudējušām, pieņemot
jaunus politikas plānošanas dokumentus vai, ja beidzies to
darbības termiņš un atbildīgais nav sniedzis priekšlikumus
turpmākai rīcībai

➢ Jaunās normas neattiecina uz pamatnostādnēm, plāniem un
koncepcijām, kuras pieteiktas izsludināšanai Valsts sekretāru
sanāksmē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, kā arī
kuru izstrādi esošajam plānošanas periodam līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai ir uzdevis Ministru kabinets

14

 

 

2. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumos Nr.300 «Ministru kabineta kārtības rullis»
(2014.gada 2.decembra MKnoteikumi Nr.747)

15
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Galvenās izmaiņas 

➢Lietu pārņemšana un Valdības rīcības plāna sasaiste ar 
attīstības plānošanu

➢MK kontrole par nozaru politiku ietekmes izvērtēšanu

➢Bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē Ministru 
kabinetā izskatāmo dokumentu projektu un Ministru 
kabineta lietas kārtībā iesniedzamo projektu saskaņošana

➢Steidzamo jautājumu iekļaušana izskatīšanai MK sēdē

➢Tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu 
publicēšana

16

 

 

Lietu pārņemšana

30. Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajos Ministru
kabineta un Ministru prezidenta atkāpšanās gadījumos katra
ministrija Ministru prezidenta rezolūcijā noteiktajā termiņā
atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam sagatavo un
elektroniski iesniedz Pārresoru koordinācijas centrā
informāciju par rīcības plāna izpildi un uzdevumiem, kuri
vērsti uz Nacionālā attīstības plāna mērķu sasniegšanu un
kuru izpilde ir turpināma.

Ja ministrija, sniedzot informāciju par paveiktajiem
uzdevumiem un uzdevumiem, kuru izpilde ir turpināma,
izvirza jaunus pasākumus, tā aizpilda šo noteikumu 2.
pielikuma trešo sadaļu.
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Valdības rīcības plāna sasaiste ar 

attīstības plānošanu

18

Deklarācijas 
sadaļa un 

rīcības joma

Deklarācijā 
dotā 

uzdevuma 
numurs

Deklarācijā 
dotais 

uzdevums

Rīcības 
plāna 

pasākums

Darbības 
rezultāts

Nacionālā 
attīstības 
plāna 

(turpmāk –
NAP) 

uzdevuma 
numurs un 
NAP rādītājs 

(ja 
attiecināms)

Atbildīgā 
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Izpildes 
termiņš 

(dd. mm. g
ggg.)

Pasākuma 
īstenošanas 

gaita

Norāde, vai 
pasākums 
turpināms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Ministrijas svarīgākie pasākumi (prioritārā secībā)

II. Citi veicamie pasākumi

III. Jaunie pasākumi (ja nepieciešams, sadaļu aizpilda Ministru kabineta locekļa lietu pārņemšanas ietvaros)

Valdības rīcības plāns Deklarācijaspar Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.747 redakcijā)

 

 

VSS neizsludināto projektu 
saskaņošana

111. Ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita
saskaņošanas kārtība, saskaņojumi par šo noteikumu 73.
punktā minētajiem tiesību aktu projektiem, plānošanas
dokumentu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem
nepieciešami šādos gadījumos:

....

111.5. no Pārresoru koordinācijas centra un Valsts
kancelejas (ja projekts attiecas uz valsts pārvaldes
institucionālo uzbūvi un darbības principiem) –
konceptuālam ziņojumam un informatīvajam
ziņojumam par plānošanas dokumenta īstenošanu;

...

19
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MK lietu saskaņošana

117. Ja Ministru kabineta loceklis lūdz Ministru prezidentu
pasludināt tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu (šo
noteikumu 59.punkts) par Ministru kabineta lietu, projektu
šo noteikumu 89.punktā noteiktajā kārtībā saskaņo ar
ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci
jautājums tieši skar, bet noteikti ar:

...

117.4. Pārresoru koordinācijas centru (attiecībā uz
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu
prasībām).

20

 

 

Steidzamo jautājumu 
iekļaušana izskatīšanai

MK sēdē

178. Ja iesniedzējs lūdz Ministru kabineta kārtējās sēdes
darba kārtībā izņēmuma kārtā papildus iekļaut tiesību akta
projektu, plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo
ziņojumu, to iesniedz Ministru kabinetā ne vēlāk kā divas
darbdienas pirms sēdes līdz plkst. 14.00, pievienojot
institūciju saskaņojumus atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām.
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Tiesību aktu un politikas 
plānošanas dokumentu 

publicēšana

212. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" Ministru kabineta izdoto tiesību aktu, kā arī Ministru kabineta

atbalstīto plānošanas dokumentu un to apstiprinošo tiesību aktu vienas darbdienas laikā
pēc tā parakstīšanas . Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu

parasti divu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

212.1 Valsts kanceleja elektroniski nosūta Pārresoru koordinācijas centram
ievietošanai informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze"

Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu un to apstiprinošo tiesību aktu
vienas darbdienas laikā pēc to parakstīšanas.

214. Valsts kanceleja nodrošina, ka publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
(izmantojot sistēmu DAUKS) nosūtītais tiesību akts , plānošanas dokuments un to

apstiprinošais tiesību akts, kā arī ievietošanai informācijas sistēmā "Politikas
plānošanas dokumentu datubāze" nosūtītais plānošanas dokuments un to

apstiprinošais tiesību akts atbilst oriģinālam. Tiesību akta, plānošanas dokumenta un
to apstiprinošā tiesību akta publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā

tiesību akta, plānošanas dokumenta un to apstiprinošā tiesību akta savstarpēju
atbilstībunodrošina oficiālā izdevuma"LatvijasVēstnesis" izdevējs.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?

PKC kontaktpersona saziņai:

Iveta Ozoliņa

Tālr.67082993

e-pasts: iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv
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Tieslietu ministrijas
Valststiesību departamenta

Starptautisko publisko tiesību nodaļas
vadītāja Sandra Vīgante

EIROPAS SAVIENĪBAS 

TIESĪBU IEVIEŠANAS 

ROKASGRĀMATA

 

 

2

Mērķis

Apkopot:

→ galvenos Eiropas Savienības (ES)

tiesību darbības pamatprincipus un

→ svarīgākās Latvijas tiesību sistēmas

juridiskās tehnikas prasības,

kas jāievēro, lai pilnībā nodrošinātu

Latvijai saistošo ES tiesību ieviešanu

nacionālajā tiesību sistēmā

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija

  

Eiropas Savienības tiesību 
ieviešanas rokasgrāmata 

(2014)/ 39 
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3

Mērķauditorija

→ valsts pārvaldes iestādes

→ citas ES tiesību ieviešanā
iesaistītās institūcijas

→ privātpersonas, kas iesaistītas
valsts pārvaldes kompetencē esošu
jautājumu izpildē

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija

 

 

4

Publikācija

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Sadaļa: Eiropas Savienība → ES tiesību aktu
piemērošana

web adrese:

https://www.tm.gov.lv/lv/daliba-
es/es-tiesibu-aktu-piemerosana/tm-
kompetence-pienemtie-jaunie-es-
tiesibu-akti

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija
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5

Saturs

1.nodaļa ES darbības pamatprincipi

1.1. ES pirms Lisabonas līguma un pēc
Lisabonas līguma

1.2. ES tiesību avoti

1.3. Ārpolitikas un kopējās drošības un
aizsardzības politikas ietvaros pieņemtie
juridiskie dokumenti

1.4. ES tiesību aktu un citu instrumentu
spēkā stāšanās un ieviešanas termiņi

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija

 

 

6

Saturs

2.nodaļa ES tiesību ieviešanas juridiski
tehniskās prasības

2.1. ES tiesību ieviešanas nepieciešamības

sākotnējais izvērtējums

2.2. Latvijas un ES tiesību aktu hierarhija

2.3. ES tiesību normu iztulkošana

2.4. ES tiesību pārņemšanas metodes

2.5. ES tiesību harmonizācijas veidi

2.6. Regulu ieviešana

2.7. Direktīvu pārņemšana

2.8. Lēmumu ieviešana

2.9. Ieteikumu un atzinumu ieviešana

25.05.2020
ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija   
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7

Saturs

3.nodaļa Latvijas institūciju sadarbības ar ES
institūcijām

3.1. Paziņojumi ES institūcijām par ieviestajiem ES
tiesību aktiem

3.2. Tehnisko noteikumu saskaņošana

3.3. Piešķirtā komercdarbības atbalsta

saskaņošana

Pielikumi

1.Direktīvas sākotnējais izvērtējums, ko veic pirms

direktīvas pārņemšanas nacionālajos tiesību aktos

2.Pārņemtās direktīvas pārbaudes tabula

3.Regulas ieviešanas pārbaudes tabula

25.05.2020
ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija
 

 

8

Ērta lietotājam

Rokasgrāmatas tekstā pārskatāmības nolūkos

svarīgākā un būtiskākā informācija, ir 
izcelta atsevišķā rindkopā un ir ierāmēta 

sniegti uzskatāmi un praktiski piemēri

N.B. Zinot lielo darba apjumu, iesakām Rokasgrāmatā
izlasīt vismaz šos ierāmētos “logus”

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija
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Juridiski saistošo ES 
tiesību aktu iedalījums

Līgums par Eiropas Savienības darbību

Leģislatīvie tiesību akti 
(Parlaments + Padome)

Neleģislatīvie tiesību akti

925.05.2020

Deleģētie tiesību akti 
(LESD 290.pants)

Īstenošanas tiesību akti 
(LESD 291.pants)

Citi akti 

(īpašos 

gadījumos)Pamatojoties uz 

leģislatīvu tiesību aktu

Pamatojoties uz juridiski saistošu 

tiesību aktu – leģislatīvu tiesību 

aktu vai deleģēto tiesību aktu

Komisija Komisija (vai Padome)

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija

 

 

Piemērs:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 24.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

1025.05.2020

ES tiesību ieviešana un metodoloģija          
© Tieslietu ministrija

7.panta 3.punkts (Komisija, 

izmantojot deleģētos aktus, saskaņā ar 

17. pantu un ievērojot 18. un 19. panta 

nosacījumus, pieņem atbilstīgus 

pielāgojumus I pielikumā, lai atspoguļotu 

jebkādas izmaiņas Eiropas Parlamenta 

sastāvā).

6.panta 5.punkts (Līdz 2012. gada 1. 

janvārim Komisija pieņem tehniskās 

specifikācijas 4. punkta īstenošanai 

saskaņā ar 20. panta 2.punktā noteikto 

regulatīvo procedūru).

Komisijas 2012. gada 25. janvāra 

Deleģētā regula (ES) Nr.268/2012, ar 

ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr.211/2011 

par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu

Komisijas 2011. gada 17. novembra 

Īstenošanas regula (ES) 

Nr.1179/2011, ar ko nosaka 

tehniskās specifikācijas vākšanas 

tiešsaistes sistēmām saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr.211/2011 par pilsoņu 

iniciatīvu
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11

Papildu informācijas avots

Ārlietu ministrijas izstrādātā 

Rokasgrāmata praktiskam 
darbam ar ES jautājumiem 

Pieejama: http://rokasgramata.am.gov.lv/  

Plaša informācija par ES tiesību aktu izstrādi un
Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūcijās

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija

 

 

12

Tehniskas izmaiņas 
ES tiesību aktu numerācijā

Lai nodrošināt vieglu piekļuvi juridiskai informācijai un

lai atvieglotu dokumentu identificēšanu

no 01.01.2015. tiks mainīta ES tiesību aktu, 
kas tiek publicēti ES Oficiālā Vēstneša «L» 

sērijā, numerācija

Jaunā numerācijas metode: (domēns)gads/numurs

Piemēram: Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula (EU) 2015/1 par …

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija
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13

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Jautājumi!

Ieteikumi!

Vēlējumi!

Sandra Vīgante

e-pasts: sandra.vigante@tm.gov.lv

kontakttālrunis: 67036975 

25.05.2020

ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

© Tieslietu ministrija
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Labojumu veikšana Ministru kabinetā apstiprinātā, bet neparakstītā starptautiskā 

līgumā 

 

Starptautiska divpusēja līguma (turpmāk - līguma) teksta virzība: 

1. Puses izstrādā līguma tekstu. 

2. Pirms līguma teksta galīgās redakcijas iesniegšanas otrai līgumslēdzējai pusei, teksts 

tiek saskaņots vismaz ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju. 

3. Puses vienojas par galīgo teksta redakciju. 

4. Līguma projekts tiek saskaņots un apstiprināts Ministru kabinetā.  

5. Līgums tiek parakstīts. 

 

Problēma: 

Nepieciešamība labot līguma tekstu pēc tam, kad tas jau ir apstiprināts Ministru kabinetā. 

 

Ārlietu ministrijas novērojumi, kad rodas šāda situācija:  

1) Līguma teksta sagatavošanas stadijā nav pamanītas gramatikas, vārdu un tulkojuma 

kļūdas un tekstā dažādu apsvērumu dēļ (neuzmanības, pārrakstīšanās, formatēšanas, 

aizmāršības) iztrūkst vārdi, frāzes, rindkopas. 

2) Latvijas pusē jau Ministru kabinetā apstiprināta līguma tekstā otra līgumslēdzēja puse 

ierosina veikt redakcionālus labojumus, kas konstatēti tās iekšējo saskaņošanas 

procedūru laikā. 

3) Līgumslēdzēja puse papildina jau saskaņotu līguma tekstu. 

 

Praksē lielākoties ir novērojams pirmais un otrais gadījums. Jāatzīmē, ka daudzus labojumus 

Ārlietu ministrija konstatē tikai, kad līgums jau ir parakstīts un Ārlietu ministrija gatavo tā 

tekstu publicēšanai oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Sevišķi aktuāla šāda problēma ir 

līgumos ar Aizkaukāza, arābu valstīm, kur, pirmkārt – atšķiras starptautiska līguma 

apstiprināšanas procedūras, otrkārt – izpratne par to, kas ir Līguma galīgā teksta versija (ne 

visās valstīs līguma teksts tiek apstiprināts pirms parakstīšanas, atšķiras izpratne par galīgo/ 

parafēto tekstu - galīgs ir parakstīts līgums). Ar Eiropas valstīm šādas problēmas ir skaitliski 

mazāk. Dažu valstu Ārlietu ministrijām, veicot tekstu salīdzināšanu un gatavojot līgumu 

parakstīšanai, ir dotas pilnvaras veikt redakcionāla satura labojumus jau apstiprināta līguma 

tekstā. 

Lielākoties labojumi, kas parādās pirms parakstīšanas stadijā, tiešām ir redakcionāli un saturu 

nemainoši. Tomēr mēdz būt gadījumi, kad labojumi, lai arī tekstuāli tie ir nelieli, tomēr faktiski 

ir uzskatāmi par papildinājumiem. 

 

Pēdējā gada laikā konstatētie līgumi, kuros pēc apstiprināšanas ir bijis nepieciešams veikt 

labojumus vai papildinājumus: 

1. Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgums par gaisa 

satiksmi (Arābu puses iniciēti labojumi un papildinājumi); 

2. Latvijas Republikas valdības un Kipras valdības līgums par savstarpēju klasificētās 

informācijas aizsardzību (Kipras puses iniciēti labojumi); 

3. Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas par savstarpēju klasificētās 

informācijas aizsardzību (Lietuvas puses iniciēti labojumi);  

Labojumu veikšana Ministru kabinetā 
apstiprinātā, bet neparakstītā 

starptautiskā līgumā (2014)/ 38 
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4. Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par 

grozījumiem nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi (Baltkrievu puses iniciēts 

labojums); 

5. Vienošanās par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par 

sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem darbības pagarināšanu. (Latvijas puses 

veikti papildinājumi). 

 

Risinājuma varianti: 

1. Valsts kancelejas / TM piedāvātais risinājums - Ministru kabineta sēdes protokolā 

paredzētas institūcijas tiesības veikt labojumus (jāgroza Ministru kabineta kārtības ruļļa 

51.punkts). 

Pozitīvais – iekšējā normatīvajā aktā noteikts vienots risinājums situācijai. Negatīvais 

- var rasties situācijas, kad paredzētā iespēja redakcionāli labot līgumu, tiek paplašināti 

iztulkota un neatbilstoši piemērota.  

Risinājums:  

1) lai izvairītos no negodprātīgas prakses, var paredzēt pienākumu līguma labojumus 

pirms parakstīšanas saskaņot ar konkrētām institūcijām. Piemēram, Ārlietu un/vai 

Tieslietu ministriju. (Kā tas līdzīgi ir noteikts pirms līguma nosūtīšanas otrai pusei 

galīgai saskaņošanai - līgumu tekstu saskaņot vismaz ar Ārlietu un Tieslietu 

ministriju), 

Piemēram: 

 „Veselības ministrija, saskaņojot ar Ārlietu ministriju (un Tieslietu ministriju), var 

veikt redakcionālus labojumus Līguma tekstā pirms tā parakstīšanas”. 

2) definēt, kas ir redakcionāli labojumi. 

Piemēram: 

 Redakcionāls labojums - tehniskas kļūdas vai redakcionālas nepilnības labojums, 

kas nemaina tekstu pēc satura un būtības. 

 

2. Jautājumu var turpināt atstāt normatīvi neatrisinātu, Juridisko dienestu vadītāju 

sanāksmē vienojoties, ka Ārlietu ministrija, kā institūcija, kas atbild par līgumu 

publicēšanu (tātad, galīgo publiskoto tekstu), katrā gadījumā atsevišķi uzņemas 

izvērtēt, vai labojumi uzskatāmi par redakcionāliem. 

 

Jautājums diskusijai: 

Praksē lielākā problēma ir papildinājumi līgumā, kas faktiski pēc procedūras būtu atkārtoti 

jāapstiprina Ministru kabinetā, bet dotajā momentā tas netiek darīts dažādu apsvērumu dēļ – 

laikietilpīgs process, nelietderīgi, jo papildinājumi var būt apjoma ziņā nelieli, maznozīmīgi 

(piemēram, papildināts ar precizējošu teikumu, ar panta daļas apakšpunktu, utml.). 

Jāizvērtē iespēja, kā institūcijām rīkoties ar nelieliem papildinājumiem līgumā, kuru trūkumu 

puses ir konstatējušas savas iekšējās saskaņošanas procesā (jāatceras, ka līgumu slēdz divas vai 

vairāk puses un iekšējās procedūras puses netiek izietas vienlaikus). 

Jautājumi: 

1. Būtisku papildinājumu ietveršana zem redakcionāliem labojumiem. 

2. Vai Valsts kanceleja, sūtot Līgumus ratificēšanai, Saeima salīdzina Ministru kabinetā 

apstiprināto tekstu ar parakstīto līgumu. Kā rīkojas tekstu neatbilstības gadījumā? 
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STARPTAUTISKO LĪGUMU SLĒGŠANA 
 

Saturs 
 
 

            Shēmas 
1.  Starptautiskie līgumi: 

1.1. Starptautisko līgumu vieta starptautisko un nacionālo tiesību sistēmā, 
1.2. Starptautisko līgumu veidi, 
1.3. Starptautisko līgumu priekšmets, 
1.4. Starptautisko līgumu subjekti. 
1.5. Tiesību akti, kas regulē starptautisku līgumu slēgšanu. 

2. Starptautisko līgumu izstrādāšana: 
2.1. Līguma teksta sagatavošana, 
2.2. Vienošanās par līguma tekstu: 

2.2.1. Divpusējie līgumi, sarunu vešana, parafēšana, 
2.2.2. Daudzpusējie līgumi, dalība starptautiskā konferencē. 

3. Valsts piekrišana starptautiskā līguma saistošajam raksturam: 
3.1. Līgumu parakstīšana, 
3.2. Ratifikācija, 
3.3. Pievienošanās, pieņemšana, apstiprināšana, 
3.4.  Nacionālās apstiprināšanas procedūras. 

4. Atrunas un deklarācijas: 
4.1. Atrunas 
4.1.1.Atrunu protestēšana 
4.1.2. Atrunu atcelšana  
4.2. Deklarācijas 
5. Starptautisko līgumu pagaidu piemērošana. 
6. Starptautisko līgumu spēkā stāšanās: 

6.1. Paziņošana par iekšējo procedūru izpildi, 
6.2.  Starptautisko līgumu spēkā stāšanās, 
6.3. Paziņošana par līguma spēkā stāšanos un publicēšana oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”. 
7. Denonsēšana (izbeigšana/izstāšanās) un apturēšana. 
8.   Līgumu uzskaite. 
9. Citas vienošanās, kas nav starptautiski līgumi. 
10. Pielikums.  

Starptautisko līgumu un vienošanos 
projektu izstrādes vadlīnijas (2014)/ 37 
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Vadlīnijās lietotie saīsinājumi: 

- Vīnes konvencija – Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām; 
- Likums – likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”; 
- Ministru kabineta kārtības rullis – Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumi 

Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”. 
 

1. STARPTAUTISKIE LĪGUMI  
 

Saskaņā ar Likuma 1. pantu starptautiskie līgumi ir vienošanās – neatkarīgi no tā, kā 
nosauktas šīs vienošanās, ko Latvijas Republika rakstveidā atbilstoši starptautisko publisko 
tiesību normām noslēgusi ar ārvalstīm vai citiem starptautisko tiesību subjektiem. Likuma 2. 

pants noteic, ka starptautiskie līgumi ir slēdzami starpvalstu līgumu un starpvaldību līgumu 

veidā. 
Lai noteiktu, vai instruments ir starptautisks līgums, ir jāpārbauda:  

 • vai līgumslēdzējas puses ir starptautisko tiesību subjekti – ārvalsts vai 

cits starptautisko tiesību subjekts (piemēram, starptautiskās organizācijas); 
 • vai tas ir noslēgts rakstveidā; 

 • vai to regulē starptautiskās publiskās tiesības; 
 • mērķis radīt saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ja nav pausts 

mērķis radīt saistības pusēm, dokuments nav uzskatāms par līgumu, bet citu 

starptautisku vienošanos (skat. 9.nodaļu). 

 

Starptautisks līgums nozīmē starptautisku rakstiski noslēgtu juridiski 
saistošu vienošanos starp valstīm vai valstīm un starptautiskajām organizācijām, 
vai citiem starptautisko tiesību subjektiem, kuru reglamentē starptautiskās 
publiskās tiesības un kas noslēgts ar mērķi radīt juridiskas saistības starp 
starptautiskā līguma subjektiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir ietverts vienā, divos 
vai vairākos savstarpēji saistītos dokumentos. 

 
 

 
1.1. STARPTAUTISKO LĪGUMU VIETA STARPTAUTISKO UN NACIONĀLO TIESĪBU SISTĒMĀ 
 

Starptautisks līgums ir galvenais starptautisko tiesību avots, kā tas noteikts ANO 
Starptautiskās tiesas Statūtu, kas ir neatņemama ANO Statūtu sastāvdaļa, 38.1.a daļā. 

Latvijas tiesību sistēmā starptautiskie līgumi atbilstoši Vīnes konvencijas 27.pantam 
prevalē pār nacionālo tiesību normu prasībām. Latvijas Republikas starptautiskās saistības 
nedrīkst būt pretrunā Latvijas Republikas Satversmei. 
 

1.2.  STARPTAUTISKO LĪGUMU VEIDI 
 

Šajās vadlīnijās tiks apskatīti šādi līgumu veidi: 
 • daudzpusējie līgumi (multilateral), piemēram, Vīnes konvencija par 

diplomātiskajiem sakariem; 
 • divpusējie līgumi (bilateral), piemēram, Latvijas Republikas un 

Austrālijas līgums sociālās drošības jomā.  
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1.3. STARPTAUTISKO LĪGUMU PRIEKŠMETS 

 
Starptautiskā līguma priekšmets var būt jebkāda starptautisko attiecību nozare, 

piemēram, robežu līgumi, konsulārās konvencijas, savienības līgums u.c. Tāpat starptautiskā 
līguma priekšmetā var tikt iekļautas dažādas tiesību jomas, piemēram, humanitārās tiesības, 
krimināltiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, vides un kosmosa tiesības un citas tiesību 
jomas. Valstis var slēgt līgumus tikai savas jurisdikcijas ietvaros un par saistībām, ko tās spēj 
izpildīt. 
 

1.4. STARPTAUTISKO LĪGUMU SUBJEKTI 
 

Starptautisko līgumu subjekti ir starptautisko tiesību subjekti, kā, piemēram, valstis un 
starptautiskās organizācijas. Taču līgumam nav jābūt izteiktam kā noslēgtam starp valstīm kā 
tādām. Amatpersonas, kurām ir tiesības pārstāvēt valsti, slēdzot starptautiskus līgumus, katrā 
valstī var atšķirties. Latvijas Republikas kā starptautiska līguma līgumslēdzējas puses vārdā 
starptautiskos līgumus bez pilnvarojuma ir tiesīgs slēgt valsts prezidents, ministru prezidents 
un ārlietu ministrs (Likuma 4.pants). Savukārt Likuma 6.pants paredz, ka Saeima vai attiecīgos 
gadījumos Ministru kabinets var izsniegt pilnvaru sarunu vešanai un līguma parakstīšanai arī 
citām personām.  Šādu Saeimas lēmumu paraksta Valsts prezidents, bet Ministru kabineta 
lēmumu - Ministru prezidents. 

Atbilstoši Likuma 2. pantam Latvijā starptautisku līgumu var slēgt: 
 • valsts – Latvijas Republika; 
 • valdība – Latvijas Republikas valdība. 
Līgumi, kur viena no pusēm ir valsts - Latvijas Republika (starpvalstu līgumi), ir slēdzami 

šādās jomās (Likuma 7. pants): 
 • miera līgumi; 
 • līgumi par starpvalstu attiecību pamatiem; 
 • līgumi par Latvijas Republikas robežām; 
 • līgumi par Latvijas Republikas līdzdalību ekonomiskajās, militārajās un 
politiskajās savienībās. 
Likuma 9. un 11.pantā minētajos gadījumos likumu par pievienošanos 

starptautiskajam daudzpusējam līgumam pieņem Saeima: 
9. pants. Saeimā ir apstiprināmi arī šādi starptautiskie līgumi: 
1) līgumi, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus; 
2) līgumi par Latvijas Republikas bruņoto spēku personāla uzturēšanos (kas nav saistīta 

ar mācībām un manevriem) ārvalstīs, ja kopējais personāla skaits pārsniedz 200 personas un 
uzturēšanās laiks ir ilgāks par vienu gadu; 

3) līgumi par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta 
ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena pasākuma laikā 
pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem; 

4) līgumi par to ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta 
ar mācībām un manevriem) Latvijā, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas 
Savienības dalībvalstis; 

5) citi līgumi, ja ratifikācija tieši paredzēta līguma tekstā vai ja tā prasīta motivētā 
Ministru kabineta iesniegumā. 
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Pārējos gadījumos līgumslēdzēja puse ir Latvijas Republikas valdība. 
Ievērojot Likuma 7.panta noteikumus, lēmumu par pievienošanos daudzpusējiem 

starptautiskajiem līgumiem pieņem Ministru kabinets, izņemot gadījumus, kad (Likuma 
11.pants): 

 • līgumā paredzēta cita pievienošanās kārtība; 
 •  maksājama dalības maksa, kas iepriekš nav paredzēta valsts budžetā. 
 

1.5. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ STARPTAUTISKU LĪGUMU SLĒGŠANU 
 
Slēdzot starptautiskus līgumus Latvijas Republikas vārdā, to sagatavotājiem jāņem vērā šādi 
tiesību akti: 

 • Latvijas Republikas Satversme; 
 • Vīnes konvencija; 
 • Likums; 
 • Ministru kabineta kārtības rullis; 
 • Vīnes konvencija par līgumu tiesībām starp valstīm un starptautiskām 
organizācijām vai starp starptautiskām organizācijām (Latvija nav šīs konvencijas 
dalībniece, taču piemēro konvencijas nosacījumus kā starptautisko paražu tiesības); 
 • paražu tiesību normas.  

 
2. STARPTAUTISKO LĪGUMU IZSTRĀDĀŠANA 
 

Izstrādājot divpusēja līguma projektu, jāņem vērā Latvijas prakse starptautisku līgumu 
sagatavošanā. Par piemēru var kalpot līgumi, kas konkrētā jomā noslēgti. To piemēri pieejami 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv), kā arī interneta vietnē 
www.likumi.lv.   
 

 
2.1.  LĪGUMA TEKSTA SAGATAVOŠANA 

 
Praksē tiek lietoti dažādi līgumu nosaukumi – konvencija, līgums, nolīgums, vienošanās, 

protokols, statūti, pakts, harta. Jāņem vērā, ka līguma nosaukumam nav nozīmes, būtisks ir tā 
saturs – vai tas ietver tiesības un pienākumus starptautisko publisko tiesību jomā. Var būt 
gadījumi, kad otra līgumslēdzēja puse uzstāj, lai sagatavojamais dokuments tiktu dēvēts par 
saprašanās memorandu. Tādā gadījumā līguma izstrādātājam jāpārliecinās, ka abām pusēm ir 
vienāda izpratne par sagatavojamā dokumenta juridisko dabu. Par līguma saistošo dabu 
nespriež pēc līguma nosaukuma, bet pēc tā satura. 

Latvijā ir izveidojusies noteikta prakse, kā starptautiski līgumi tiek saukti. Proti, līgumi 
par izvairīšanos no nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu parasti 
tiek dēvētas par konvencijām, lai gan jēdziens „konvencija” pārsvarā tiek asociēts ar 
daudzpusējiem līgumiem, kas tiek slēgti starptautisku organizāciju ietvaros. Satiksmes 
ministrijas gatavotie starptautiskie līgumi parasti tiek saukti par nolīgumiem, piemēram, gaisa 
satiksmes nolīgums. 

Starptautisku līgumu var izstrādāt kā vienu dokumentu vai arī to var veidot vairāki 
dokumenti, ar kuriem puses apmainās (notu/vēstuļu apmaiņas ceļā slēdzami līgumi).  
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Starptautiskais līgums kā dokuments sastāv no teksta latviešu valodā, teksta otras 
līguma slēdzējas puses valodā (un trešajā valodā) – visu šo dokumentu paketi dēvē par Puses 
līguma eksemplāru. Katrai līgumslēdzējai pusei ir savs līguma eksemplārs. Latvijas parakstāmo 
eksemplāru drukā uz Latvijas līgumu papīra, ievērojot alternāta principu. Alternāta princips ir 
parakstu kārtība, kas paredz, ka pirmā vieta līgumu parakstīšanā ir kreisajā pusē līguma 
tekstam, kas paliek valstī un to, ka sava valsts līguma tekstā tiek pieminēta pirmā. Atbilstoši 
šim principam, līguma tekstā latviešu valodā, otras līgumslēdzējas puses valodā un, ja līgums 
tiek slēgts trīs valodās, tad arī šajā valodā VISĀ tekstā kā pirmā tiek norādīta Latvijas puse un 
tikai pēc tam otra līgumslēdzēja puse (skat. paraugu). Ja otras līgumslēdzējas puses valodā 
rakstība ir no labās puses uz kreiso (piemēram, arābu valodā, ivritā), tad Latvijas alternātā 
Latvijas pilnvarotā pārstāvja paraksta vieta izvietojama lapas labajā pusē. 

Paraugs: 
„Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par [...]”, 
„Latvijas un Igaunijas attiecības”, „Rīgā un Tallinā”, „latviešu un igauņu valodās”, 
„latviešu valoda Igaunijā un igauņu valoda Latvijā”. 

 
Starptautiskajiem līgumiem kā tiesību aktiem ir noteikta struktūra. Parasti, gatavojot 

līguma projektu, tiek izmantota šāda struktūra:  
1) nosaukums; 
2) preambula; 
3) līguma pamatteksts; 
4) nobeiguma noteikumi; 
5) apliecinājums un parakstu daļa; 
6) pielikumi, ja tādi ir. 

Katrai no šī daļām jāietver zemāk izklāstītie elementi. 
 
Nosaukums – tam jābūt īsam, konkrētam un jāatbilst līguma priekšmetam. Divpusējo 

līgumu gadījumā līguma nosaukumā tiek norādītas tā puses. Līguma nosaukumā atspoguļojas 
arī tā veids – starpvalstu vai starpvaldību līgums.  
 

Paraugs:  
 
Pareizi - Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas 
valsts robežas noteikšanu. 
Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par klasificētās 
informācijas savstarpēju aizsardzību. 
 
Nepareizi (vecais lietošanas stils) - Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un 
Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām 
 

 
 
Parasti līgumu projekti netiek izstrādāti latviešu valodā, bet pirms apstiprināšanas 

Ministru kabinetā tie tiek tulkoti latviešu valodā. Rezultātā samērā bieži sastopamas kļūdas 
līguma nosaukuma atveidē latviešu valodā. Nosaukums latviešu valodā tiek tulkots burtiski, 
ievērojot gan svešvalodā lietoto vārdu kārtību, gan lielo sākuma burtu lietojumu. 
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Paraugs: 
 
Nosaukums svešvalodā - Agreement between the Government of the Republic of 
Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic 
of Lithuania on the Mutual Visa Free Travelling Procedure 
 
Pareizi – Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas 
Republikas valdības līgums par savstarpējo bezvīzu ieceļošanas kārtību 
 
Nepareizi - Līgums starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un 
Lietuvas Republikas valdību par savstarpējo bezvīzu ieceļošanas kārtību 
 
 

 
Ja kādā līgumā tiek izstrādāti grozījumi un nosaukumā tiek iekļauts cita līguma 

nosaukums, nav nepieciešams atkārtoti nosaukt līgumslēdzējas puses. 
 

Paraugs:  
 
Pareizi - Protokols, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas 
valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu 
attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem 
 

 
Preambula parasti ietver līgumslēdzējas puses un līguma mērķi. Preambulā var tikt 

iekļauta atsauce uz kādu augstāka līmeņa vai politisku dokumentu, dodot pilnu šī dokumenta 
nosaukumu un norādot šāda dokumenta parakstīšanas (pieņemšanas) laiku.  

 

Paraugs: 
 
..ievērojot 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 
normas, .. 
 
..atsaucoties uz Baltijas valstu prezidentu 1993.gada 21.septembra kopīgo 
deklarāciju,.. 
 
..ņemot vērā 2007.gada 27.martā Maskavā parakstīto Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu,.. 

 
Šāda atsauce parasti tiek iekļauta, ja līgumslēdzējām pusēm ir saistoša kāda 

daudzpusēja konvencija, kas vispārīgi regulē līgumā ietvertos jautājumus. Retāk atsaucas uz 
augsta līmeņa politiskām vienošanām, kurā valstis apņemas risināt līgumā ietvertos 
jautājumus. Tāpat, dažkārt preambulā var atsaukties uz citu ar līgumslēdzēju pusi noslēgtu 
divpusējo līgumu, kas saturiski ir saistīts ar izstrādājamo līgumu. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja 
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vienai pusei šādā atsaucē minētais līgums nav spēkā, tad, tas kļūst saistošs divpusējās 
attiecībās. Preambula beidzas ar vārdiem „ir vienojušās par turpmāko.”  

Ja preambulā tiek iekļauta atsauce uz kādu dokumentu, tad jādod pilns šī dokumenta 
nosaukums un jānorāda šāda dokumenta parakstīšanas (pieņemšanas) laiks (tādi paši 
noteikumi attiecināmi, ja atsauce uz kādu dokumentu tiek izmantota līguma tekstā). Jāņem 
vērā, ka gadījumā, ja vienai pusei atsaucē minētais līgums nav spēkā, tad, iekļaujot šādu 
atsauci, tas kļūst saistošs divpusējās attiecībās. 

Jāatzīmē, ka līguma latviešu valodas tekstam jāatbilst latviešu valodas gramatikas 
prasībām, tomēr mēdz būt izņēmumi, piemēram, angļu valodā, kur preambulas beigās tiek 
lietotas pieturzīme „kols”, latviešu valodas tekstā tiek lietota pieturzīme „punkts”.  

Pamatteksts ir līguma centrālā daļa. Teksts tiek iedalīts pantos (article, статья), panti 
– daļās (paragraph, пункт), daļas – apakšpunktos (subparagraph, подпункт). Ja pantā ir 
vairāk kā viena daļa, tad ērtākai atsauču veidošanai tās ieteicams numurēt. Pantu un pantu 
daļu numerācija parasti tiek veidota ar arābu cipariem. Jāatzīmē, ka katrā valstī var pastāvēt 
citāda apakšpunktu numurēšanas prakse, taču starptautisku līgumu gadījumā, kad līgumi tiek 
sagatavoti vairāk kā vienā valodā, var būt atkāpes no konkrētā valstī pieņemtās prakses. Tādā 
gadījumā pusēm jāpanāk vienošanās par to, kā tiks veidota apakšpunktu numerācija. 
Ieteicams izvairīties no alfabētiskās numerācijas, it īpaši, ja katrā līgumslēdzējā valstī ir savs 
alfabēts (piemēram, latīņu un kirilica). Ja tomēr tiek izmantota alfabētiskā numerācija, pusēm 
jāvienojas, kuru alfabētu izmantos. 

Sarežģītāku līgumu gadījumā ieteicams līguma pantus grupēt nodaļās, tādējādi 
atvieglojot atsauces veidošanu uz pantu grupu par noteiktu tēmu. Līgumu veidi, kuros parasti 
tiek izmantota pantu grupēšana daļās (parts, часть) un nodaļās (sections, раздел), 
sastopama, piemēram, sociālās drošības līgumos, tiesiskās palīdzības līgumos. 

Nosaukumu veidošana pantiem Latvijas praksē nav izplatīta, jo vairākums līgumu ir 
samērā īsi. Nosaukumu došana pantiem atvieglo informācijas atrašanu līguma ietvaros. 
Latvijas praksē nosaukumu veidošana pantiem tipiska investīciju veicināšanas un aizsardzības 
līgumiem, dubultnodokļu konvencijām, tiesiskās palīdzības līgumiem.  

Lai norādītu uz starptautiska līguma juridiski saistošo dabu, būtiska ir izvēlētā 
terminoloģija līguma satura veidošanai. Jāizvairās no vēlējuma izteiksmes lietošanas, bet 
pantu formulējumi veidojami kā skaidri definēti pienākumi un tie izsakāmi tagadnē.  

Definīcijas līguma tekstā. Vēlams izvērtēt iespēju līgumā iekļaut atsevišķu pantu ar 
jēdzienu definīcijām. Tas palīdz izvairīties no nevajadzīgas garu skaidrojumu atkārtošanas 
līguma tekstā. Definīcijās iekļaujami jēdzieni, kas līgumā atkārtojas vairākkārt, tādi jēdzieni, 
kam līgumā paredzēts specifisks pielietojums, kā arī konkrētu jēdzienu izpratne katras 
līgumslēdzējas puses tiesību sistēmā (piemēram, investīciju veicināšanas un aizsardzības 
līgumos katra līgumslēdzēja puse definē, ko tā saprot ar jēdzieniem „fiziska persona” un 
„juridiska persona”). 

 
Nobeiguma noteikumos parasti ietilpst panti par līguma spēkā stāšanās nosacījumiem, 

izbeigšanas nosacījumiem, grozīšanas kārtību, līguma darbības ilgumu, strīdu risināšanas 
kārtību. Lai gan šie panti ir līguma beigās, to nozīmīgumu nedrīkst ignorēt. Lai līgumu 
piemērošanas uzsākšana vai attiecīgi tā darbības izbeigšana būtu korekta un pusēm 
viennozīmīgi saprotama, ir svarīgi precīzi izstrādāt nobeiguma noteikumus. 
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Paraugs: 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

1. Šis līgums tiek noslēgts 
uz nenoteiktu laiku un 
stājas spēkā dienā, kad pa 
diplomātiskajiem kanāliem 
ir saņemts pēdējais 
rakstiskais paziņojums par 
Pušu iekšējo procedūru 
izpildi.  
 
2. Šis līgums var tikt grozīts, 
Pusēm savstarpēji 
vienojoties. Šādi grozījumi 
stājas spēkā saskaņā ar šī 
panta 1. punktā noteikto 
kārtību.  
 
3. Katra Puse ir tiesīga 
rakstveidā informējot otru 
Pusi, izbeigt šī līguma 
darbību. Šādā gadījumā 
Līgums zaudē spēku sešus 
(6) mēnešus pēc dienas, 
kurā otra Puse saņem šādu 
paziņojumu . 
  
4. Jebkuri strīdi par šī 
Līguma interpretāciju vai 
īstenošanu tiek risināti 
pārrunu un konsultāciju 
ceļā starp Pusēm. 

1. This Agreement is 
concluded for an indefinite 
period of time and shall 
enter into force on the 
date of receipt of the last 
written notification 
through diplomatic 
channels by which Parties 
inform that the internal 
legal procedures have 
been fulfilled. 
 
2. This Agreement may be 
amended by mutual 
written consent by Parties. 
Such amendments shall 
enter into force in 
accordance with 
paragraph 1 of this Article. 
 
3. Each Party may 
terminate this Agreement 
by giving written notice to 
other Party. In such case 
the Agreement shall expire 
six (6) months after the 
receipt of such notice by 
other Party. 
 
4. Any dispute regarding 
the application of 
interpretation of this 
Agreement shall be 
resolved by negotiations 
and consultations between 
the Parties. 

1. Настоящее Соглашение 
заключается на 
неопределенный срок  и 
вступает в силу с даты 
получения по 
дипломатическим каналам 
последнего письменного 
уведомления о выполнение 
Сторонами 
внутригосударственных 
процедур. 
 
2. По взаимному согласию 
Сторон в настоящее 
Соглашение могут вноситься 
изменения. Такие изменения 
вступает в силу в 
соответствии с 1 пунктом 
этой Статьи.  
 
3. Каждая из Сторон может, 
письменно уведомив другую 
Сторону прекратить действие 
настоящего Соглашению. 
Действие Соглашения 
прекращается через шесть (6) 
месяцев с даты получения 
такого уведомления. 
 
4. Спорные вопросы, 
возникающие в связи с 
толкованием и применением 
настоящего Соглашения, 
Стороны разрешают путем 
переговоров и консультаций. 
 

 
Vīnes konvencijas 39. pants paredz vispārīgu regulējumu attiecībā uz līgumu 

grozījumiem pusēm savstarpēji vienojoties. Līdz ar to noteikuma par grozīšanas kārtību 
neesamība nav šķērslis līguma grozīšanai. Grozīšanas kārtība būtu iekļaujama gadījumos, kad 
tiek paredzēta atvieglota grozījumu izdarīšanas kārtība vai arī tiek noteikts veids, kā grozījumi 
izdarāmi, piemēram, protokolu veidā. Tā saturs kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

Pastāv vairāki veidi, kā norādīt līguma darbības ilgumu. Ja puses vēlas noslēgt līgumu uz 
nenoteiktu laiku, tas tiek tieši norādīts līgumā. Līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu 
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laiku arī tad, ja līgumā nav norādes uz tā ilgumu, vai arī, ja tas nav slēgts noteiktu uzdevumu 
izpildei (konkrētu mērķu sasniegšanai). 

Ja puses nav pārliecinātas par to, cik ilgi tās vēlas, lai līgums darbotos, līgumā tiek 
iekļauts sākotnējais termiņš, kas var tikt pagarināts. Tāpat līgumā tiek paredzēta tā 
izbeigšanas kārtība. Jāatzīmē, ka atkarībā no formulējuma pagarināšana var būt vienreizēja 
un daudzkārtēja. 
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Paraugs:  
Daudzkārtēja pagarināšana: 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

Līgums ir spēkā uz X 
gadiem no tā spēkā 
stāšanās dienas un tiek 
automātiski pagarināts 
uz nākošiem X gadu 
periodiem, ja vien Y 
mēnešus pirms pirmā 
vai jebkura sekojošā X 
gadu perioda beigām 
nav iesniegts rakstisks 
paziņojums par tā 
izbeigšanu. 
 

This Agreement shall remain 
in force for a period of X 
years from the date of its 
entry into force and be 
automatically renewed for 
further periods of X years, 
unless written notice to 
terminate is given at least Y 
months prior to the 
expiration of the first or any 
succeeding period of X 
years. 
 

Настоящее Соглашение 
заключается сроком на X лет и 
продлевается на такие же сроки 
X лет, если одна из Сторон не 
менее чем за X месяцев до 
истечения соответствующего 
срока в письменной форме по 
дипломатическим каналам не 
уведомит другую Сторону о 
своем намерении прекратить 
его действие. 

 
Vienreizēja pagarināšana: 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

Līgums ir spēkā uz X 
gadiem no tā spēkā 
stāšanās dienas un tiek 
automātiski pagarināts 
uz X gadiem, ja vien Y 
mēnešus pirms 
sākotnējā perioda 
beigām nav iesniegts 
rakstisks paziņojums 
par tā izbeigšanu. 
 

This Agreement shall remain in 
force for a period of X years 
from the date of its entry into 
force and be automatically 
renewed for X years, unless 
written notice to terminate is 
given at least Y months prior to 
the expiration of the initial 
period of X years. 
 

Настоящее Соглашение 
заключается сроком на X лет 
и продлевается на такое же 
срок X лет, если Y месяцев до 
истечения ни одна из Сторон 
не уведомит в письменной 
форме о намерении 
прекратить его действие 

 

 
Apliecinājums ir tā līguma daļa, zem kuras pilnvarotie pušu pārstāvji parakstās. Tā ietver 
pilnvarojuma klauzulu (ne vienmēr), parakstīšanas vietu un laiku, eksemplāru skaitu, valodas, 
kādās līgums tiek slēgts.  

Paraugs: 
Pilnvarojuma klauzula 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

To apliecinot, būdami 
pienācīgi pilnvaroti, šo 
Līgumu ir parakstījuši. 

In witness whereof, the 
undersigned, duly 
authorised thereto, have 
signed this Agreement. 

В подтверждении чего, 
уполномоченные на то, 
подписали настоящее 
Соглашение. 

 

 
Līguma valodas. Par valodām, kādās tiks slēgts līgums, Puses vienojas līguma projekta 

teksta sagatavošanas stadijā.  
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Līgumu var parakstīt: 
 • tikai vienā valodā (svešvalodā) – apstiprinot līguma projektu Ministru kabinetā, 

iesniedz teksta tulkojums latviešu valodā (Ministru kabineta kārtības rullis, 55. punkts); 
 • divās valodās, viena no tām latviešu valoda – ja līgums tiek parakstīts divās 

valodās, tad nevienai no valodām nav noteicošais spēks. Apstiprinot līguma projektu Ministru 
kabinetā, iesniedz tikai tekstu latviešu valodā (Ministru kabineta kārtības rullis, 53.punkts); 

 

Paraugs: 
 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

Parakstīts (vieta) (datums) 
divos eksemplāros, katrs 
latviešu un (otras puses 
valoda) valodā, abiem 
tekstiem ir vienāds spēks. 
 

Done at (place) (date) in 
duplicate, in the Latvian and 
(language of the other 
Party).....languages, both 
texts being equally 
authentic. 
 

Совершено в (место) (дата) в 
двух экземплярах, каждый 
на латышском, (язык другой 
Стороны) языках, причем все 
тексты имеют одинаковую 
силу. 

 

 
 • vairāk kā divās valodās – līgums tiek parakstīts abu pušu valodās un vienā no 

svešvalodām, par kuru abas puses vienojušās. Ja līgums tiek slēgts vairāk kā divās valodās, tiek 
noteikta noteicošā valoda atšķirīgas līguma iztulkošanas gadījumā (tiek a priori pieņemts, ka 
attiecīgās valsts institūcijas un tiesa spēj darboties ar līgumu šajā valodā). Šis ir ieteicamais 
variants, jo tas palīdz izvairīties no gadījumiem, kad dažādu apsvērumu dēļ (piemēram, valodu 
nianses, tulkošanas kļūdas, u.c.) rodas situācijas, kad viena līguma dažādu valodu teksti 
atšķiras saturiski. Apstiprinot līguma projektu Ministru kabinetā, iesniedz tekstu latviešu 
valodā un valodā, kurai domstarpību gadījumā ir paredzēts noteicošais spēks (Ministru 
kabineta kārtības rullis, 54.punkts). 

 

Paraugs: 
 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

Parakstīts (vieta) (datums) 
divos eksemplāros, katrs 
latviešu, (otras puses 
valoda) un (trešā valoda) 
valodā, visiem tekstiem ir 
vienāds spēks. Atšķirīgas 
līguma interpretācijas 
gadījumā noteicošais ir 
teksts (trešajā) valodā. 
 

Done at (place) (date) in 
duplicate, in the Latvian, ...... 
and (third language) 
languages, all texts being 
equally authentic. In case of 
divergence of interpretation, 
of this Agreement the (third 
language) text shall prevail. 
 

Совершено в (место) 
(дата) в двух экземплярах, 
каждый на латышском, 
(язык другой Стороны) и 
(третий язык) языках, 
причем все тексты имеют 
одинаковую силу. В случае 
возникновения разногласий 
по толкованию положений 
настоящего Соглашения, 
преимущество будет 
иметь текст на (третий 
язык) языке. 
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Parakstu daļa seko apliecinājumam un ietver abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstus. 
Nav vienotas prakses tajā, vai zem parakstiem tiek norādīts paraksta atšifrējums un 
ieņemamais amats, tomēr uzskatāmības un informatīvās pēctecības nolūkā paraksta 
atšifrējumu ir vēlams iekļaut.  

Pilnvarojumu parakstīt līgumu amatpersonai dod Ministru kabinets (skatīt 4.1.nodaļu). 
Tikai trīs valsts amatpersonām ir tiesības parakstīt līgumus bez īpaša pilnvarojuma - Valsts 
prezidentam, Ministru prezidentam un ārlietu ministram. 

Līgumam var būt pielikumi. Tie var tikt saukti dažādi – Pielikums (Annex, Appendix, 
Приложение), Protokols (Protocol, Протокол). Nav būtisks to nosaukums, bet svarīgi 
noteikt, ka tie veido līguma neatņemamu sastāvdaļu. Latvijas praksē pielikumi parasti ir gaisa 
satiksmes nolīgumiem (Annex, Приложение), dubultnodokļu konvencijām (Protocol, 
Протокол). 
 

Piezīme: 
Atsevišķos gadījumos līgumu slēdz notu apmaiņas ceļā. Nota ir diplomātiskās  

sarakstes dokuments, ko veic tikai Ārlietu ministrija. Notu apmaiņas ceļā parasti slēdz 
līgumus ar valstīm, starp kurām, piemēram, dēļ attāluma nav iespējams aktīvs politisks un 
diplomātisks kontakts. Tāpat, nereti notu apmaiņas ceļā tiek slēgti esošu Līgumu grozījumi. 
Starpresoru līgumi notu apmaiņas ceļā netiek slēgti. Slēdzot līgumu notu apmaiņas ceļā, 
abas puses parasti apmainās ar identiska satura notām. Piedāvājuma (iniciējošajā) notā tiek 
iekļauts līguma teksts. Otra puse savā atbildes notā atkārto piedāvājuma notā iekļauto 
līguma tekstu (tas norāda, ka abas puses ir vienojušās par konkrēto tekstu) un notas 
noslēgumā tiek norādīts, ka apmaiņa ar tām veido līgumu. Tāpat, atbildes notā tiek norādīti 
spēkā stāšanās nosacījumi. 
 

 
Pirms līguma parakstīšanas būtiski ir pareizi noformēt parakstāmo līgumu. Līgumus 

parasti izdrukā uz līgumu papīra un iesien līgumu mapē. Starpvalstu un starpvaldību līgumu 
papīrs, līgumu vāki, lenta līguma iesiešanai un zīmogs-uzlīme saņemama Ārlietu ministrijā. 
Līguma papīrs ir ar tipogrāfiski iespiestu sarkanu ierāmējumu, un līguma teksts tiek drukāts 
sarkanā ierāmējuma iekšpusē. Drukājot tekstu, nav pieļaujams, ka panta numerācija ir lapas 
apakšā, bet pats panta teksts sākas nākamajā lapā. Tāpat nav pieļaujams, ka pēdējā lapā paliek 
tikai nobeiguma noteikumi par līguma parakstīšanas vietu un laiku, eksemplāru skaitu, līguma 
valodām, kā arī vieta, kas atvēlēta parakstiem. Ja līgumam ir pielikumi, tad katru pielikumu 
drukā uz atsevišķas lapas. 

 

Piezīme: 
Lai līguma tekstu izvietotu uz līguma papīra, līguma elektroniskajā versijā izvēlēties 

Page Setup un attiecīgi atzīmējiet šādus parametrus: Top – 2.54 Bottom – 3 Left – 4 Right – 
3.17 Gutter – 1. 
 

 
Līguma tekstu uz līgumu papīra noformē tā iestāde, kura virzījusi līguma projektu 

apstiprināšanai Ministru kabinetā un attiecīgi ir atbildīga par līgumā minēto saistību izpildi.  
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Parakstu daļā lapas kreisajā pusē atstājama vieta Latvijas pilnvarotā pārstāvja 
parakstam. Ja otras līgumslēdzējas puses valodā rakstība ir no labās puses uz kreiso 
(piemēram, arābu valodā, ivritā), tad Latvijas alternātā Latvijas pilnvarotā pārstāvja paraksta 
vieta izvietojama lapas labajā pusē. 

Starptautiskajā praksē parasti katra līgumslēdzēja puse pati drukā līguma tekstu savā 
valodā – gan savu alternātu, gan otras līgumslēdzējas puses alternātu. Tādā gadījumā otrai 
līgumslēdzējai pusei savlaicīgi nododams pietiekams daudzums Latvijas līgumu papīra, kā arī 
attiecīgi jāsaņem pietiekams daudzums otras līgumslēdzējas puses papīra līguma teksta 
latviešu valodā izdrukāšanai. Ņemot vērā, ka elektroniskās saziņas līdzekļi ļauj elektroniski 
nosūtīt un saņemt līguma tekstus, iespējama pušu vienošanās, ka tās sagatavo katra savā 
valodā abu pušu alternātus un elektroniski apmainās ar to tekstiem. 

Izdrukātais līguma eksemplārs ar Latvijas alternātu tiek iesiets Latvijas līguma vākos un 
cauršūts ar sarkanbaltsarkanu lentu. Lentai jābūt pietiekoši garai, lai tā nosegtu zīmogu vietu 
vāku aizmugurējā daļā un līgums būtu brīvi šķirstāms.  

Pirms līguma parakstīšanas ceremonijas līguma visu valodu eksemplāros pēdējā lapā 
obligāti jāieraksta līguma parakstīšanas vieta un datums. 

 
2.2.  VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA TEKSTU 

 
Līguma teksta pieņemšana notiek ar visu valstu piekrišanu, kuras piedalījušās tā 

sastādīšanā, izņemot gadījumus, kad starptautiska daudzpusēja līguma teksts pieņemts 
starptautiskā konferencē. Tādā gadījumā starptautiska daudzpusēja līguma tekstu var 
pieņemt arī tikai daļa no klātesošajām dalībvalstīm saskaņā ar konkrētās konferences vai 
starptautiskas organizācijas, kuras paspārnē notiek konference, darba kārtības noteikumiem. 

Starptautiskus daudzpusējus līgumus parasti izstrādā starptautiskajās diplomātiskajās 
konferencēs. Šādas konferences visbiežāk organizē ieinteresētās valstis vai starptautiskās 
organizācijas, kā, piemēram, ANO, lai ar daudzpusēju līgumu palīdzību atrisinātu kādu kopīgu 
starptautisku problēmu. 

Līguma teksts kļūst par autentisku un galīgu saskaņā ar procedūru, kas ir noteikta līguma 
tekstā vai par kuru ir vienojušās valstis, kas piedalās līguma sastādīšanā vai, nepastāvot šādai 
procedūrai, ar parakstīšanu, parakstīšanu ad referendum (līguma parakstīšana, pēc kuras 
nepieciešamas papildus iekšējās nacionālās procedūras, lai parakstīšanu varētu uzskatīt par 
galīgu) vai ar līguma teksta parafēšanu no attiecīgo valstu pārstāvju puses, vai ar konferences 
noslēguma aktu, kur ietverts attiecīgais teksts. 
 

2.2.1. Divpusējie līgumi. Sarunu vešana. Parafēšana. 
 

Priekšlikumu noslēgt starptautisko līgumu izsaka valstu vai valdību vadītāji vai citas 
amatpersonas ar atbilstošām pilnvarām un to tekstus izstrādā starptautisko tiesību speciālisti 
un nozaru eksperti. 

Līguma projekta teksta saskaņošana var notikt divējādi: 
 • tiešas sarunas par līguma tekstu, tiekoties ekspertiem; 
 • tekstu saskaņošana rakstiski. 

Līgumu tekstu skaņošana sarunu ceļā parasti notiek gadījumos, kad tiek izstrādāti 
sarežģīti līgumi, piemēram, līgumi par valsts robežu, dubultnodokļu konvencijas, sociālās 
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drošības līgumi. Šādos gadījumos sarunu laikā ir iespēja gan paust savas valsts intereses, gan 
izskaidrot nacionālo normatīvo regulējumu konkrētā jomā. 

Līgumu tekstu skaņošana rakstveidā ir visbiežāk izmantotais veids līgumu tekstu 
saskaņošanai. Sākotnējā saskaņošana notiek ekspertu līmenī. Puses apmainās ar tekstiem, 
kuros veikti labojumi, nepieciešamības gadījumā sniedzot skaidrojumu. Lai paātrinātu līgumu 
saskaņošanu, attiecīgo ministriju eksperti var darba kārtībā elektroniski apmainīties ar 
priekšlikumiem panta redakcijām, taču jāņem vērā, ka par oficiālu Latvijas puses piedāvājumu 
tiks uzskatīts tikai tāds, kurš otrai Pusei ir iesniegts ar Ārlietu ministrijas starpniecību. 

Starptautiska līguma projektu pirms iesniegšanas izvērtēšanai otrai pusei pirmreizēji 
saskaņo vismaz ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju, tādējādi nodrošinot, ka Latvijas 
puses sagatavotais līguma projekts nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām un 
nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī ir noformēts atbilstoši starptautisko līgumtiesību 
prasībām.  

Ja līguma projektu iesniegusi cita valsts, Ārlietu ministrija nosūta to atbildīgajai 
ministrijai izvērtēšanai, kā arī precizēšanai atbilstoši Latvijas interesēm. Ja gadījumā ārvalsts 
nozares ministrija līguma projektu iesniegusi Latvijas nozares ministrija tieši, to vēlams nosūtīt 
izvērtēšanai Ārlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai. Atbildīgā ministrija apkopo institūciju, 
kuru kompetenci skar konkrētais līgums, iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, 
veic labojumus līguma projekta tekstā. Labotais līguma projekta teksts pēc tā saskaņošanas 
vismaz ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju tiek iesniegts otrai pusei izvērtēšanai. 

Atbildīgās ministrijas pienākums ir sekot līdzi līguma projekta teksta aktuālajai redakcijai 
noteiktā līguma izstrādes stadijā. Vēlams līguma projektu un tam sekojošos labojumus datēt. 
Tas atvieglo aktuālās redakcijas atrašanu. Parasti līguma projekta teksta augšējā labajā stūrī 
norāda: Projekts uz (datumu) Draft on (date), Проект по состоянию на (дата). Savukārt 
labojumus līguma projekta tekstā izceļ, skaidri parādot gan izsvītroto tekstu, gan tekstu, ar 
kuru līguma projekts papildināts.  

 
Pēc līguma projekta teksta saskaņošanas ekspertu līmenī un pirms teksta nosūtīšanas 

galīgai saskaņošanai otrai līgumslēdzējai pusei saskaņā ar Likuma 5.panta trešo daļu 
starptautiskā līguma projekta teksts saskaņojams ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju, 
papildus ar Finanšu ministriju, ja tajā ietverti jautājumi, kas rada ietekmi uz valsts budžetu. 
Tikai pēc šo ministriju pozitīva atzinuma (saskaņojuma) līguma projektu var nosūtīt otrai pusei 
saskaņošanai. 

Saskaņojot ar otru pusi, līguma projektu pilnveido līdz teksta parafēšanai.  
 

Piezīme. 
Parafēšana nozīmē, ka darbs pie līguma teksta vai atsevišķām tā daļām ir pabeigts un tas ir 
abpusēji saskaņots. Pilnvarotie pārstāvji to apstiprina ar saviem iniciāļiem vai parakstu zem 
visa teksta vai tā pabeigtajām daļām. Parafēšana var izpausties arī kā viens no teksta 
autentiskuma konstatēšanas, bet ne saistību stiprināšanas veidiem. Parafēšana pati par sevi 
vēl nenozīmē, ka valsts uzņēmusies saistības saskaņā ar šo dokumentu. Parafēts teksts 
uzskatāms par teksta galējo versiju, līdz ar to pret līguma parafēšanu jāattiecas atbildīgi, jo 
labojumi līguma tekstā pēc tā parafēšanas nav ieteicami. 
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Jāņem vērā, ka visa līguma sagatavošanas laikā veiktā sarakste, dokumentācija ir 
saglabājama, lai gadījumos, ja starp pusēm rodas domstarpības par līguma tekstu, būtu 
pieejama informācija, kas ļauj atsevišķas normas tulkot vēsturiskās iztulkošanas ceļā. 
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2.2.2. Daudzpusējie līgumi. Dalība starptautiskā konferencē. 
 

Ja līgums tiek pieņemts starptautiskās organizācijas ietvaros, tad šīs organizācijas 
sekretariāts sagatavo konferences procedūras noteikumu projektu (rules of procedure), 
ieskaitot balsošanas noteikumus, pirms tam konsultējoties ar iesaistītajām valstīm. Viens no 
pirmajiem konferences uzdevumiem ir pieņemt šos noteikumus. Praksē noteikumi gandrīz 
vienmēr tiek pieņemti vienbalsīgi. Taču organizācijām ir arī konstanti procedūras noteikumu 
projekti, kuri netiek pieņemti no jauna. 

Lai daudzpusēja līguma tekstu pieņemtu starptautiskā konferencē, parasti konferences 
dalībnieki un konferences vadītāji dara visu, lai starptautisko līgumu varētu pieņemt 
vienbalsīgi, bez balsojuma. Ja nepieciešams balsojums, starptautiskais līgums jāpieņem ar 
divu trešdaļu valstu piekrišanu no klātesošajām un balsstiesīgajām valstīm, izņemot 
gadījumus, kad ar šo pašu vairākumu tās nolemj piemērot citu kārtību. Lielākā daļa 
starptautisko daudzpusējo līgumu tiek pieņemti starptautisko organizāciju paspārnē, 
piemēram, ANO, Eiropas Padomē, Starptautiskajā jūrniecības organizācijā, Hāgas 
Starptautisko privāttiesību konferencē u.c. Ja līgums tiek pieņemts starptautiskajā 
organizācijā, tad parasti šīs organizācijas Sekretariāts arī pilda depozitārija funkcijas. 

Valstis, t.sk. Latvija, var ietekmēt šāda starptautiska līguma tekstu tikai šī līguma 
tapšanas procesā. Kad teksts saskaņā ar konferences procedūru ir pieņemts, labojumus tajā 
var veikt tikai pašā līgumā noteiktajā procedūrā, visām līguma dalībvalstīm par labojumiem 
vienojoties. 

Parasti dalībai šādās konferencēs nepieciešama īpaša pilnvara, kuras izdevēju nosaka 
konferences organizators. Saskaņā ar Vīnes konvencijas 7.pantu, bez īpašām pilnvarām par 
savu valsti pārstāvošiem tiek uzskatīti: 

a) valsts vadītāji, valdības vadītāji, ārlietu ministri - nolūkā veikt visas darbības, kas 
saistītas ar līguma slēgšanu; 

b) diplomātisko misiju vadītāji - nolūkā pieņemt līguma tekstu starp akreditējošo valsti 
un valsti, kurā tie ir akreditēti; 

c) valsts akreditētie pārstāvji starptautiskās konferencēs vai starptautiskās 
organizācijās, vai kādā no to institūcijām - nolūkā pieņemt līguma tekstu šādā konferencē, 
starptautiskā organizācijā vai tās orgānos. 

Pārējiem valsts pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskā konferencē par starptautiska 
līguma izstrādi, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām jābūt Valsts prezidenta, Ministru 
prezidenta vai ārlietu ministra (turpmāk „Lielais trijnieks”) izsniegtām pilnvarām. Taču, lai 
līgumu parakstītu vai citā veidā uzņemtos juridiskas saistības Latvijas vārdā, ir nepieciešamas 
atsevišķas, saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem skaidri un nepārprotami formulētas un 
izsniegtas pilnvaras, kā arī pirms parakstīšanas teksts ir jāsaskaņo vismaz ar Ārlietu ministriju 
un Tieslietu ministriju. 
 

3. VALSTS PIEKRIŠANA STARPTAUTISKA LĪGUMA SAISTOŠAJAM RAKSTURAM 
 

Valsts piekrišana līguma saistošam raksturam var būt izteikta jebkādā veidā, par kuru ir 
pušu vienošanās (Vīnes konvencijas 11.pants), līdz ar to konkrētu piekrišanas veidu līguma 
saistošajam raksturam nosaka pats starptautiskais līgums tā noslēguma noteikumos.  

Starptautiskajās tiesībās tiek izšķirti šādi piekrišanas starptautiskā līguma saistošajam 
raksturam veidi:  
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- parakstīšana bez nepieciešamības ratificēt, 
- parakstīšana ar nepieciešamību ratificēt, 
- tikai ratifikācija/pievienošanās/pieņemšana/apstiprināšana. 

 
3.1. LĪGUMU PARAKSTĪŠANA 

 
Parakstīšana: 
 - parakstīšana, līgumam stājoties spēkā ar parakstīšanas brīdi; 
 - parakstīšana Vīnes konvencijas 18.p.kārtībā, kad nepieciešama arī ratifikācija. 
 
Atbilstoši Vīnes konvencijai pilnvarojums parakstīt nav nepieciešams „lielajam 

trijniekam” un likumā noteiktajos gadījumos citām pilnvarotām amatpersonām.  
Lai līgumu varētu parakstīt, tā projekts vispirms jāapstiprina vai jāatbalsta Ministru 

kabinetā. Tas ir vēlams arī gadījumos, kad līgumu plāno parakstīt kāds no "lielā trijnieka". 
 

Pie līguma parakstīšanas izšķirami trīs praktisko darbu posmi: 
 • darbības, kas veicamas pirms parakstīšanas – pilnvaru saņemšana, 
līguma noformēšana, iesiešana; 
 • parakstīšana; 
 • darbības, kas veicamas pēc parakstīšanas – ja nepieciešams, 
iesniegšana apstiprināšanai Saeimā, nodošana glabāšanā Ārlietu ministrijā. 

 
Pirms līguma parakstīšanas jāpārliecinās, ka ir saņemts pilnvarojums konkrētai 

amatpersonai parakstīt līgumu. Ja vien parakstītājs nav kāds no „lielā trijnieka”, pilnvarojuma 
vēstuli pēc līguma projekta un pilnvarojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā noformē Valsts 
kanceleja un to paraksta Ministru prezidents. Pilnvarojuma vēstule pirms līguma 
parakstīšanas nododama otrai pusei/jāiesniedz starptautiskās organizācijas sekretariātā.  

Paraugs: 

Latviešu valodā Angļu valodā Krievu valodā 

Es, (vārds, uzvārds), 
Latvijas Republikas 
Ministru prezidents, 
apliecinu, ka (amats, vārds, 
uzvārds) ir pilnvarots 
Latvijas Republikas 
valdības vārdā parakstīt 
(līguma nosaukums). 
To apliecinot, es esmu 
parakstījis šo dokumentu 
un apstiprinājis to ar 
zīmogu. 

I, (name, surname), Prime 
Minister of the Republic of 
Latvia, hereby certify that 
(name, surname), Minister of 
___of the Republic of Latvia, is 
authorized to sign the (name of 
agreement) on behalf of the 
Government of the Republic of 
Latvia. 
In witness whereof, I have 
signed these presents and 
caused the official seal to be 
affixed hereunder. 

Я, (имя, фамилия), 
Президент министров 
Латвийской Республики, 
удостоверяю, что (имя, 
фамилия, должность), 
уполномочен подписать за 
Правительство Латвийской 
Республики (название 
Соглашения). 
В удостоверение чего, я 
подписал настоящий 
документ и скрепил его 
своей печатью. 

 
Divpusēja līguma teksts jādrukā uz speciālā līgumu papīra un jāiesien vākos. Katra 

līgumslēdzējpuse, sagatavojot tekstu parakstīšanai, ievēro alternāta principu. Parakstot 
līgumu, katras valsts pārstāvis vispirms paraksta līguma eksemplāru ar savas valsts alternātu. 
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Personas, kas asistē pie parakstīšanas, nodod viens otram savu pārstāvju parakstītos līgumu 
eksemplārus. Pēc tam valstu pārstāvji paraksta otras puses līguma eksemplāru. Noslēgumā 
parakstītāji apmainās ar parakstīto līgumu eksemplāriem. Tādējādi ceremonijas beigās katrs 
parakstītājs saņem savas valsts līguma alternātu. 

Pēc divpusēja līguma parakstīšanas persona, kas asistējusi pie parakstīšanas, vai 
atbildīgā amatpersona pārliecinās, ka ir saņemts savas valsts līguma eksemplārs, kā arī otras 
puses pilnvarojums. Otras puses pilnvarojums ir svarīgs, jo tas apliecina, ka attiecīgā persona 
ir tiesīga (pilnvarota) parakstīt šo starptautisko vienošanos un ietver pilnu un precīzu līguma 
parakstītāja vārdu un ieņemamo amatu. Tas ir būtiski, publicējot līgumu, kā arī sūtot to 
reģistrēšanai ANO. Tāpat vēlreiz jāpārliecinās, vai ir aizpildīti ieraksti visu valodu tekstos par 
parakstīšanas vietu un laiku. 

Ja starptautiska līguma parakstīšanā piedalījies Ārlietu ministrijas pārstāvis, tad viņš pēc 
parakstīšanas līguma oriģinālu un pārējo līgumslēdzējpušu pilnvarojuma vēstules iesniedz 
Ārlietu ministrijas Juridiskajā departamentā. Ja līguma parakstīšanā piedalījies citas ministrijas 
pārstāvis, tad līguma oriģināls un pārējo pušu pilnvarojuma vēstules saskaņā ar Ministru 
kabineta kārtības ruļļa 56.punktu 10 dienu laikā jāiesniedz glabāšanā Ārlietu ministrijā, 
nosūtot arī elektronisko līguma kopiju. 

Parasti līguma projektu paraksta valsts prezidents, ja līgums ir politiskas nozīmes, kā, 
piemēram, līgumi par Eiropas Savienību. Starptautiskajās tiesībās nav nozīmes vai līgums 
parakstīts Valsts prezidenta, valdības, ministrijas vai citas valsts iestādes vārdā, jo līgums 
jebkurā gadījumā ir valstij saistošs, taču svarīgi, lai līguma parakstītājam būtu attiecīgas 
pilnvaras. 

Vīnes konvencijas 11.pants nosaka, ka valsts piekrišana līguma saistošam raksturam ir 
izteikta ar tās pārstāvja parakstu, ja: 

 • dotais līgums paredz parakstam šādas sekas; 
 • citādā veidā ir paredzēts, ka sarunas vedošās valstis ir vienojušās 
piešķirt parakstam šādas sekas, vai 
 • valsts apņemšanās piešķirt parakstam tādu spēku izriet no tās pārstāvja 
pilnvarām vai tā tika izteikta sarunu laikā. 
Līgumu parakstīšana ad referendum, ko veic valsts apstiprināts pārstāvis, nozīmē 

līguma galīgu parakstīšanu. Daudzpusējie līgumi tiek uzskatīti par noslēgtiem, kad tiek 
parakstīts nobeiguma akts (ja nav noteikts citādi), vai dienā, kad līgums ir atvērts 
parakstīšanai. Daudzi daudzpusējie līgumi, it īpaši tie, kas noslēgti ANO ietvaros vai tās 
sasauktā konferencē, paredz, ka tie būs „atvērti parakstīšanai” līdz konkrētam datumam, pēc 
kura parakstīšana vairs nav iespējama. Pēc tam, kad beidzies termiņš līguma parakstīšanai, 
valstis var pievienoties attiecīgajam līgumam.  
 

3.2.  RATIFIKĀCIJA 
 

Daļa līgumu saskaņā ar to noteikumiem stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi, savukārt 
citiem līgumiem ir nepieciešama ratifikācija, lai tie kļūtu saistoši līgumu parakstījušām pusēm.  

Piezīme. 
Ratifikācija (ratum facere – padarīt par beidzamu, atzīt likumisku spēku) — 

starptautiska rīcība, ar kuras palīdzību valsts starptautiskā līmenī izsaka savu piekrišanu 
līguma saistošajam raksturam. Ratifikācija ir nepieciešamo nacionālo apstiprināšanas 
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procedūru veikšana, apstiprinot valsts apņemšanos piemērot līguma nosacījumus, 
uzņemties līgumā noteiktās saistības. 
 

 
Ratifikācijas institūts nodrošina valstīm nepieciešamo laiku, lai veiktu līguma iekšējo 

apstiprināšanu, kā arī lai pieņemtu nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, kas 
nepieciešami, lai līgums stātos spēkā. 

Latvijas gadījumā tā ir līguma saistību uzņemšanās gatavības apliecināšana, apstiprinot 
starptautiskā līguma tekstu ar Ministru kabineta noteikumiem vai likumu, tādējādi apliecinot, 
ka visas nacionālās procedūras ir veiktas un Latvijas tiesību sistēma atbilst starptautiskā 
līguma nosacījumu ieviešanai. To, vai līgums ratificējams Saeimā vai Ministru kabinetā, nosaka 
Latvijas tiesību akti. Starptautiskajās tiesībās nav nozīmes vai līgumu ratificējusi Saeima vai 
Ministru kabinets. 

 
Saskaņā ar Vīnes konvencijas 14.panta pirmo daļu valsts piekrišana līguma saistošajam 

raksturam uz to tiek izteikta ar ratifikāciju, ja 
 • līgums paredz, ka šāda piekrišana tiek izteikta ar ratifikāciju (forma, kad 
pēc ratifikācijas parasti seko parakstīšana, lai gan noteikums par nepieciešamību 
parakstīt ne vienmēr ir iekļauts līgumā); 
 • citādā veidā ir paredzēts, ka sarunas vedošās valstis vienojušās par 
ratifikācijas nepieciešamību (šeit varētu būt, ka ratifikācija paredzēta ar kādu papildus 
līgumu, taču šobrīd ir pieņemts, ka, ja ratifikācija nav prezumēta, tad tā nav 
nepieciešama); 
 • valsts pārstāvis ir parakstījis līgumu ar noteikumu par tā ratifikāciju (šis 
ir vienpusējs akts un visbiežāk tiek skaidri noteikts līgumā); 
 • valsts apņemšanās parakstīt līgumu ar noteikumu par tā ratifikāciju 
izriet no tās pārstāvja pilnvarām vai tiek izteikta sarunu laikā. 
 
Līgumi, kuriem ir nepieciešama ratifikācija Saeimā, ir noteikti Likuma 9. pantā un tie ir: 
 • līgumi, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus; 
 • līgumi par Latvijas Republikas bruņoto spēku personāla uzturēšanos 
(kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) ārvalstīs, ja kopējais personāla skaits 
pārsniedz 200 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par vienu gadu; 
 • līgumi par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas 
nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena 
pasākuma laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem 
mēnešiem; 
 • līgumi par to ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos 
(kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis; 
 • citi līgumi, ja ratifikācija tieši paredzēta līguma tekstā vai ja tā prasīta 
motivētā Ministru kabineta iesniegumā. 
 
Pat ja līgums parakstīts vienas vai vairāku valstu vārdā, ja bez parakstīšanas līgums 

paredz arī ratifikāciju, tas nav spēkā un līdz ar to nav juridiski saistošs, iekams visas valstis to 
nav ratificējušas.  
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Lielākoties netiek noteikts brīdis, līdz kuram jāveic ratifikācija. Parasti iemesls 

ratifikācijai ir fakts, ka vienai vai vairākām valstīm ir nepieciešams laiks pirms piekrišanas 
pieņemt vai parakstīt līguma saistošo saturu, piemēram, ja līgums prasa izdot nacionālos 
tiesību aktus.  

Pēc starptautiska līguma, kuram nepieciešama ratifikācija Saeimā, parakstīšanas tā 
kopija kopā ar likumprojektu, papildinātu likumprojekta anotāciju, iekļaujot informāciju par 
līguma parakstīšanu, iesniedzama Valsts kancelejā tālākai iesniegšanai Saeimā. Atbilstoši 
Saeimas kārtības ruļļa 114. panta otrajai daļai likumprojekts par starptautiska līguma 
apstiprināšanu Saeimā tiek izskatīts divos lasījumos. 

 

Piezīme. 
Vīnes konvencijas 18.pants nosaka, ka valstij pirms līguma spēkā stāšanās ir pienākums 
atturēties no rīcības, kas ir vērstas pret līguma objektu un mērķi. 
 

 
Starptautiskajā praksē ratifikācijas rakstu valsts vārdā paraksta kāds no „lielā 

trijnieka”. Paraksts līgumā neuzliek pienākumu līgumu ratificēt. Ratifikācijas raksts, kuru bez 
Saeimas vai Ministru kabineta pilnvarojuma parakstījis nozares ministrs, nav spēkā, pat, ja 
līgums ir attiecīgās ministrijas kompetencē. 

Ratifikācijas process sastāv no šādiem posmiem:  
1) ratifikācijas raksta izdošana, ko (divpusēju līgumu gadījumā) veic valsts prezidents 

(Likuma 8.pants paredz, ka starpvalstu līgumi tiek apstiprināti ar Saeimas pieņemtu likumu, 
uz kura pamata Ārlietu ministrija sagatavo ratifikācijas rakstu, ko paraksta valsts prezidents 
un līdzparaksta ārlietu ministrs); daudzpusēju līgumu gadījumā ratifikācijas rakstu paraksta 
ārlietu ministrs; 

2) ratifikācijas rakstu apmaiņa (divpusējo līgumu gadījumā) vai ratifikācijas raksta 
iesniegšana depozitārijam (daudzpusēja līguma gadījumā). Ratifikācijas rakstu apmaiņu veic 
valsts prezidents vai ārlietu ministrs, vai atbilstoši pilnvarotas personas. Pēc tam, kad likums 
par starptautiska līguma apstiprināšanu tiek pieņemts un publicēts oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, Ārlietu ministrija veic starptautiskā līguma ratifikācijas notu apmaiņu un 
informē par nepieciešamo prasību izpildi, lai līgums stātos spēkā Latvijas Republikas teritorijā, 
kā arī deponē pievienošanās dokumentus un nodod starptautiskos līgumus depozitārijam 
(Likuma 10.pants). 

Ratifikācijas raksta forma un saturs ietver: 
1) līguma nosaukumu, datumu un vietu, kad un kur līgums noslēgts; 
2) personas, kura parakstījusi līgumu, vārdu, uzvārdu, amatu; 
3) datumu un vietu, kur tika izdots ratifikācijas raksts. 

Valodai, kādā sastādīts ratifikācijas raksts, nav nozīmes, taču ieteicams rakstu sastādīt 
depozitārija oficiālajā valodā. Pat ja raksts nav nevienā no oficiālajām depozitārija valodām, 
tas tik un tā tiks pieņemts. Latvijai nav prakse rakstīt ratifikācijas rakstu citā valodā, kā tikai 
angļu valodā. Divpusēju līgumu gadījumā ratifikācijas raksts tiek sagatavots latviešu valodā, 
taču daudzpusēju līgumu gadījumā- angļu valodā (skat. pielikumā 6. un 7.paraugu). 

Jāņem vērā, ka ratifikācija nenozīmē valsts gribas būt saistītai ar līgumu ex post 
apstiprinājumu vai apliecinājumu. Ar ratifikāciju valsts izsaka vēlmi pieņemt līgumu kā juridiski 
saistošu. Savukārt, kad ratifikācijas raksts ir sastādīts, parakstīts un veikta ratifikācijas rakstu 
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apmaiņa vai ratifikācijas raksts deponēts depozitārijā un kad sasniegts minimālais ratifikācijas 
rakstu skaits, lai līgums stātos spēkā, līgums kļūst valstij saistošs. Tomēr, kā jau iepriekš 
norādīts, atbilstoši Vīnes konvencijas 18.pantam valstij pirms līguma spēkā stāšanās ir 
pienākums atturēties no rīcības, kas ir vērstas pret līguma objektu un mērķi. 

Divpusēju līgumu gadījumā tiek sagatavots un ar otru līgumslēdzēju pusi saskaņots 
ratifikācijas rakstu apmaiņas protokols, kurā tiek fiksēts ratifikācijas rakstu apmaiņas brīdis, 
kas ir būtiski līguma spēkā stāšanās datuma noteikšanai. Protokols par ratifikācijas rakstu 
apmaiņu netiek publicēts. Puses vienojas, kuras būs tās amatpersonas, kas veiks ratifikācijas 
rakstu apmaiņu. Tam nav nepieciešams pilnvarojums (skat. pielikuma 8.paraugu).  
 

3.3. PIEVIENOŠANĀS, PIEŅEMŠANA, APSTIPRINĀŠANA 
 

Valsts piekrišana līguma saistošajam raksturam var tikt izteikta arī ar pievienošanos 
(accession), pieņemšanu (acceptance) vai apstiprināšanu (approval). Šo soļu veikšanai 
nepieciešamas tās pašas nacionālās procedūras, kas ratifikācijas gadījumā. To, vai līguma 
depozitārija tiek nosūtīts ratifikācijas vai pievienošanās, pieņemšanas vai apstiprināšanas 
dokuments, nosaka pats starptautiskais līgums. Arī paša dokumenta saturs nemainās, mainās 
tikai tā nosaukums. 

Dažiem līgumiem pievienošanās, pieņemšana vai apstiprināšana ir vienīgais veids kā 
izteikt piekrišanu līguma saistošam raksturam. Piemēram, konvencijās netiek prasīti pušu 
paraksti, bet ir tikai pušu iniciāļi. Tā Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas konferencēs 
pieņemtie līgumi tiek akceptēti (līdzvērtīgi ratificēšanai), nevis parakstīti. Līdzīgi arī piekrišana 
1967.gada Protokolam par bēgļu statusu tiek veikta nevis parakstot, bet pievienojoties 
(acceed), lai gan 1951.gada Konvencija par bēgļu statusu, kuru 1967.gada Protokols par bēgļu 
statusu papildina, ir jāparaksta. 

Valsts piekrišana līguma saistošam raksturam tiek izteikta ar pievienošanos, ja 
a) līgums paredz, ka šādu piekrišanu dotā valsts var izteikt ar pievienošanos; 
b) citādā veidā ir paredzēts, ka sarunas vedošās valstis ir vienojušās par to, ka 
šāda piekrišana var būt izteikta ar pievienošanos, vai 
c) visi dalībnieki ir vēlāk vienojušies, ka šāda piekrišana var būt izteikta ar 
pievienošanos. 

Praktiski gan ratifikācija, gan pievienošanās, pieņemšana vai apstiprināšana izpaužas 
kā Ārlietu ministrijas sagatavots dokuments (intrument of 
ratification/accession/approval/acceptance), kas pēc apstiprinošā nacionālā tiesību akta - 
likuma vai Ministru kabineta noteikumu - publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis" tiek sagatavots un nosūtīts starptautiskā līguma depozitārijam. 
 

3.4.  NACIONĀLĀS APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRAS 
 
Tiesību akti, kas jāievēro, apstiprinot starptautisku līgumu: 
 • Likums – nosaka līgumu veidus, kā arī nodala Saeimas un Ministru kabineta 
kompetenci lemt par starptautisku līgumu; 
 • Ministru kabineta kārtības rullis – nosaka procedūru un iesniedzamos 
dokumentus starptautisku līgumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā; 
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 • Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 108 „Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi” – nosaka tiesību aktu, ar kuriem apstiprina starptautisku 
līgumu, saturu; 
 •  Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19 „Tiesību akta 
projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” – nosaka kārtību, kādā sagatavo 
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), un anotācijā iekļaujamo informāciju;  
 • Saeimas kārtības rullis – nosaka kārtību un iesniedzamos dokumentus 
starptautisku līgumu apstiprināšanai Saeimā. 

Ja starptautisku līgumu paredzēts apstiprināt ar likumu.  
Gadījumus, kuros līgums ir apstiprināms Saeimā, nosaka Likuma 9.pants. Pirms līguma 
parakstīšanas Ministru kabinetā apstiprināšanai iesniedz: 
 • likumprojektu; 
 • likumprojekta anotāciju; 
 • līguma vai tā projekta tekstu oriģinālvalodā un tulkojumu latviešu valodā, ja 
līguma oficiālā valoda nav latviešu valoda; 
 • pilnvarojuma vēstules projektu latviešu valodā (var pievienot arī pilnvarojuma 
vēstules projekta neoficiālo tulkojumu svešvalodā), izņemot gadījumus, kad pilnvarojums nav 
nepieciešams saskaņā ar Vīnes konvenciju vai likumu; 
 • Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. 

Izstrādājot likumprojektu par starptautiska līguma apstiprināšanu, ievēro Ministru 
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 25.punktu, un proti: 

Starptautiska divpusēja līguma likumprojekta nosaukumu veido šādi – „Par Latvijas 
Republikas valdības un .... valdības līgumu par ....”.  

Kā daudzpusēja, tā divpusēja līguma projekta apstiprinošajā likumprojekta: 
1. pantā norāda līguma nosaukumu un vārdus “ar šo likumu tiek pieņemts un 

apstiprināts”, tāpat pirms līguma nosaukuma norādāms līguma parakstīšanas datums. 
2. pantā norāda iestādi, kura ir atbildīga par starptautiskajā līgumā paredzēto saistību 

koordināciju („līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē”). 
3. pantā, ja nepieciešams, norāda pantus, kuros ietver citus līguma īstenošanas 

nosacījumus (piemēram, atrunas, deklarācijas).  
4. pantā norāda līguma spēkā stāšanās laiku un kārtību („līgums stājas spēkā”). 
5. pantā norāda likuma spēkā stāšanās laiku un valodas, kurās starptautiskais līgums 

izsludināms (skat. pielikuma 2.paraugu). 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma: 

1.punktā norāda, ka tiek atbalstīta līguma parakstīšana; 
2.punktā norāda personu, kura pilnvarota parakstīt līgumu (izņemot gadījumu, kad 
pilnvarojumu nosaka likums); 
3.punktā norāda, ka tiek atbalstīts iesniegtais likumprojekts; 
4.punktā uzdod atbildīgajai ministrijai pēc līguma parakstīšanas to iesniegt Valsts kancelejā; 
5.punktā uzdod Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā; 
6.punktā nosaka atbildīgo ministru par likumprojekta virzību Saeimā (skat. pielikuma 
3.paraugu). 
 
Ja starptautisku līgumu paredzēts apstiprināt ar Ministru kabineta noteikumiem, Ministru 
kabinetā iesniedz: 
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 • Ministru kabineta noteikumu projektu; 
 • anotāciju; 
 • līguma vai tā projekta tekstu oriģinālvalodā un tulkojumu latviešu valodā, ja 
līguma oficiālā valoda nav latviešu valoda; 
 • pilnvarojuma vēstules projektu latviešu valodā (var pievienot arī pilnvarojuma 
vēstules projekta neoficiālo tulkojumu svešvalodā), izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu 
nosaka likums; 
 • Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. 

Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par starptautiska līguma 
apstiprināšanu, ievēro Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 112. punktu, un proti: 
 • Ministru kabineta noteikumu par starptautisku līgumu pieņemšanu un 
apstiprināšanu izdošanas pamats vienmēr ir Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta 
pirmās daļas 2.punkts. 
 Ministru kabineta noteikumu nosaukumu veido šādi – „Par Latvijas Republikas 
valdības un .... valdības līgumu par ....” un šo noteikumu; 
1. punktā norāda līguma projekta nosaukumu un vārdus “ar šiem noteikumiem tiek pieņemts 
un apstiprināts”; 
2. punktā norāda iestādi, kura ir atbildīga par starptautiskajā līgumā paredzēto saistību 
koordinēšanu („līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē”); 
3. punktā norāda līguma spēkā stāšanās laiku un kārtību („līgums stājas spēkā”), atsaucoties 
uz iedalījuma vienību, kas nosaka spēkā stāšanās laiku un kārtību (skat. pielikuma 4.paraugu). 

Ja nepieciešams, Ministru kabineta noteikumos var iekļaut papildus punktus, kas 
ietver līguma īstenošanas nosacījumus.  
 

4. ATRUNAS UN DEKLARĀCIJAS 
4.1. ATRUNAS 

 
Saskaņā ar Vīnes konvenciju atruna ir vienpusējs paziņojums jebkādā formulējumā, ko 

veic valsts, parakstot, ratificējot, pieņemot, apstiprinot vai pievienojoties līgumam, tādējādi 
izsakot nodomu izslēgt vai mainīt konkrētu līguma noteikumu tiesiskās sekas un to 
piemērošanu attiecīgā valstī 

Atrunas attiecas tikai uz daudzpusējiem līgumiem. Tradicionāli, ja valsts, piedaloties 
sarunās par starptautiska līguma slēgšanu, konstatē, ka tā vēlas līgumam pievienoties, taču, 
kādu no līguma noteikumiem būs apgrūtinoši izpildīt, valsts veic atrunas, t.i., vienpusēji paziņo 
nodomu izslēgt vai mainīt konkrētu līguma noteikumu tiesiskās sekas un to piemērošanu 
attiecīgā valstī. 

Valsts, parakstot, ratificējot, pievienojoties, pieņemot vai apstiprinot līgumu, var veikt 
atrunas, izņemot Vīnes konvencijas 19.panta noteiktajos gadījumos un proti, ja: 

a. līgums aizliedz veikt atrunas; 
b. līgums paredz, ka var veikt tikai īpaši noteiktas atrunas, kuru skaitā neietilpst 

konkrētā atruna, vai 
c. gadījumos, kas neietilpst a) un b) punkta noteikumos, atruna nav savienojama ar 

konkrētā līguma būtību un mērķi. 
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Paraugs: 
RESERVATION 

In accordance with Article 1 of Fourth Additional Protocol of the European Convention on 
Extradition and paragraph 3 of Article 10 of the European Convention on Extradition as 
amended by the Protocol the Republic of Latvia reserves right not to apply paragraph 2 of 
Article 10 of the Convention as amended by the Protocol. 
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Paraugs: 
 
Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu 
 
3.pants. Saskaņā ar Protokola 1.pantu, kā arī ievērojot 1957.gada 13.decembra Eiropas 
Padomes Konvencijas par izdošanu (turpmāk — Konvencija) 10.panta trešo daļu (ar 
Protokola grozījumiem), noteikt, ka Konvencijas 10.panta otrā daļa (ar Protokola 
grozījumiem) netiek piemērota 

 
Atrunai, kuru skaidri pieļauj līgums, nav nepieciešama vēlāka līgumslēdzēju valstu 

akceptēšana, izņemot gadījumus, kad to paredz līgums. 
 

Paraugs: 
 
Eiropas Padomes Konvencija par izdošanu 
 
26.pants. Atrunas 
1. Ikviena Līgumslēdzēja Puse, parakstot šo Konvenciju vai iesniedzot glabāšanā ratifikācijas 
vai pievienošanās dokumentu, var izdarīt atrunu attiecībā uz jebkuru šīs Konvencijas 
noteikumu vai noteikumiem. 
2. Ikvienai Līgumslēdzējai Pusei, kura ir izdarījusi atrunu, tā jāatsauc, tiklīdz apstākļi to 
atļauj. Šāda atsaukšana notiek, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Eiropas padomes 
ģenerālsekretāram. 
3. Līgumslēdzēja Puse, kura ir izdarījusi atrunu attiecībā uz kādu šīs Konvencijas noteikumu, 
nevar prasīt, lai to ievērotu citas Līgumslēdzējas Puses, izņemot tiktāl, ciktāl tā pati ir 
akceptējusi attiecīgo noteikumu.  
Article 26 – Reservations 
1.Any Contracting Party may, when signing this Convention or when depositing its 
instrument of ratification or accession, make a reservation in respect of any provision or 
provisions of the Convention. 
2.Any Contracting Party which has made a reservation shall withdraw it as soon as 
circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification to the Secretary 
General of the Council of Europe. 
3.A Contracting Party which has made a reservation in respect of a provision of the 
Convention may not claim application of the said provision by another Party save in so far 
as it has itself accepted the provision. 
 

 
Kad no ierobežota sarunu vedošo valstu skaita un no līguma būtības un mērķa izriet, 

ka līguma piemērošana pilnā apmērā starp tā dalībniekiem ir būtisks noteikums katras valsts 
piekrišanai līguma saistošam raksturam, tad atrunu nepieciešams akceptēt visiem 
dalībniekiem. 

Ja līgums ir starptautisku organizāciju dibinošs dokuments un ja līgumā nav paredzēts 
citādāk, atrunu nepieciešams akceptēt attiecīgās organizācijas kompetentai institūcijai. 
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Gadījumos, kas neietilpst iepriekš minētajos noteikumos un ja līgumā nav paredzēts 
citādāk: 

 • citas līgumslēdzējas valsts akceptēta atruna padara atrunu veikušo 
valsti par līguma dalībnieku attiecībā pret valsti, kas atrunu akceptējusi, ja līgums ir 
spēkā vai tas stāsies spēkā attiecībā uz šīm valstīm; 
 • citas līgumslēdzējas valsts iebildums pret atrunu nekavē līguma 
stāšanos spēkā starp valsti, kas izteikusi iebildumu, un valsti, kas veikusi atrunu, 
izņemot gadījumu, kad valsts, kas izteikusi iebildumu, tieši paziņo par pretējo; 
 • rīcība, ar kuru valsts izsaka piekrišanu līguma saistošam raksturam, 
vienlaikus izsakot atrunu, stājas spēkā, tiklīdz vismaz viena no līgumslēdzējām valstīm 
akceptējusi atrunu. 
Gadījumā, kad no ierobežota sarunu vedošo valstu skaita un no līguma būtības un 

mērķa izriet, ka līguma piemērošana pilnā apmērā starp tā dalībniekiem ir būtisks noteikums 
katras valsts piekrišanai līguma saistošam raksturam un gadījumos, kas neietilpst iepriekš 
minētajos noteikumos, izņemot gadījumus, kad līgums paredz citādāk, tiek uzskatīts, ka valsts 
ir akceptējusi atrunu, ja tā divpadsmit mēnešu laikā pēc paziņojuma par atrunas veikšanu vai 
arī līdz ar datumu, kad tā izteica savu piekrišanu līguma saistošam raksturam, nav izteikusi 
iebildumu pret atrunu, ņemot vērā, kurš no datumiem ir vēlāks. 

Atrunas, kas veiktas attiecībā pret citu dalībnieku saskaņā ar Vīnes konvencijas 19., 20. 
un 23.pantu: 

 • izmaina atrunu veikušai valstij attiecībās ar citu dalībnieku tos līguma 
noteikumus, attiecībā uz kuriem ir veikta atruna, veiktās atrunas apmērā; un 
 • izmaina šos noteikumus tādā pašā mērā arī citiem dalībniekiem 
attiecībās ar valsti, kas veikusi atrunu. 
 Atrunas neizmaina līguma noteikumus starp citiem līguma dalībniekiem. 
Ja valsts, izsakot iebildumu pret citas valsts atrunu, neiebilst pret līguma spēkā 

stāšanos starp sevi un valsti, kas veikusi atrunu, tad noteikumi, attiecībā uz kuriem ir veikta 
atruna, netiek piemēroti attiecībā uz šīm valstīm veiktās atrunas apmērā. Līdz ar to valsts, kura 
veikusi atrunu, negūst no tās labumu. 

 
4.1.1. ATRUNU PROTESTĒŠANA 

 
Kā jau iepriekš minēts, starptautisko publisko līgumu tiesības pieļauj, valstīm 

pievienojoties līgumiem, izteikt atrunas, kas maina konkrētai valstij no līguma izrietošo 
pienākumu apmēru. Tomēr starptautisko publisko tiesību līgumtiesības, kā tās kodificētas 
Vīnes konvencijā, ierobežo valstu tiesības izteikt atrunas. Šie ierobežojumi konsolidētā formā 
ir izteikti Vīnes konvencijas 19.pantā.  

Vīnes konvencijas 19.panta (a) un (b) punktos ietvertie ierobežojumi tiek lietoti ļoti 
reti. Kā viens no retajiem piemēriem, kad līgums skaidri nosaka atrunu izteikšanas aizliegumu, 
ir 1982. gada 10.decembra ANO Jūras tiesību konvencija. Šīs konvencijas 309.pants precīzi 
nosaka, ka atrunas šai konvencijai nevar tikt veiktas, ja vien tās nav tieši atļautas konvencijā.  

Mūsdienu starptautisko publisko līgumu praksē, izvērtējot kādas izteiktās atrunas 
pieļaujamību, tiek vērtēts, vai šī izteiktā atruna atbilst līguma mērķim un būtībai. Latvijā 
protestu izteikšana pret citas valsts veiktajām atrunām, pievienojoties līgumam, nav formāli 
regulēta, jo Ministru kabinets ir paudis nostāju, ka protestu izteikšana vai neizteikšana ir 
Ārlietu ministrijas kompetencē.  
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Attiecīgi atbildīgā persona Ārlietu ministrijā saskaņā ar savā amata aprakstā noteikto 
seko līdzi informācijai par citu valstu izteiktajām atrunām, pievienojoties starptautiskiem 
līgumiem, kam Latvija arī ir dalībvalsts. Gadījumā, ja attiecīgā persona uzskata, ka valsts 
izteiktā atruna varētu nebūt savienojama ar konvencijas būtību un mērķi, tā attiecīgo atrunu 
lūdz izvērtēt iestādēm, kas ir atbildīgas par starptautiskā līguma ieviešanu Latvijā. Ārlietu 
ministrija apkopo iestāžu paustos viedokļus un, veicot konsultācijas ar Ārlietu ministrijas 
struktūrvienībām, kas atbild par divpusējiem politiskiem sakariem ar attiecīgo valsti, pieņem 
lēmumu izteikt vai neizteikt protestu pret atrunas spēkā stāšanos savstarpējās attiecībās.  

Ja tiek pieņemts saskaņots lēmums izteikt protestu, protesta deklarācijā tiek 
atspoguļota arī informācija par to, kāpēc valsts uzskata, ka šī atruna neatbilst starptautiskā 
līguma būtībai un mērķim. Sagatavojot šo informāciju, noder atbildīgās iestādes viedokļa 
pamatojums, ja tāds ir sniegts.  

Šī protests notas formā ar Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību tiek 
iesniegta attiecīgā līguma depozitārijam. Šāds Latvijas paziņojums stājas spēkā ar brīdi, kad 
līguma depozitārijs par to paziņo atrunu izteikušai valstij.  

Sekas, kas rodas no protestu izteikšanas, ir atrunātas Vīnes konvencijas 21.pantā, kas 
paredz, ka gadījumā, ja valsts neizsaka iebildumus pret citas valsts veiktās atrunas spēkā 
stāšanos 12 mēnešu  laikā kopš atrunas izteikšanas, līgums starp šīm valstīm stājas spēkā, 
ievērojot attiecīgās ar atrunu veiktās izmaņas līguma noteikumos, kas veiktas ar atrunu. Ja 
valsts 12 mēnešu laikā izsaka protestu pret atrunas spēkā stāšanos, līgums starp šīm divām 
līguma valstīm stājas spēkā, izņemot to regulējumu, par kuru veikta atruna un kurš 
savstarpējās attiecībās netiek piemērots vispār. Vīnes konvencijas 21.panta trešā daļa paredz 
arī iespēju, ka protestu izteikusī valsts var norādīt, ka tā iebilst pret līguma stāšanos spēkā. 

Latvija, tāpat kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis, izsakot protestus pret citas valsts 
veiktajām atrunām, norāda, ka tā uzskata par nepieciešamu, lai līgums stātos spēkā starp 
Latviju un atrunu izteikušo valsti, bet tajā pašā laikā Latvija uzskatīs atrunu par spēkā neesošu. 
Attiecīgi, ja valsts, izsakot protestu pret atrunu, neiebilst pret līguma spēkā stāšanos starp sevi 
un valsti, kas veikusi atrunu, tad noteikumi, pie kuriem ir veikta atruna, netiek piemēroti 
attiecībā uz šīm valstīm veiktās atrunas apmērā.  

Ievērojot, ka mūsdienās ar vienu starptautisko līgumu bieži tiek regulēti vairāki 
jautājumi, Latvija uzskata par nepieciešamu, lai arī gadījumos, kad cita valsts izteikusi atrunu, 
kuru Latvija uzskata par nepieņemamu, pats starptautiskais līgums, kam izteikta noprotestēta 
atruna, stātos spēkā starp Latviju un atrunu izteikušo valsti.   

 
4.1.2. ATRUNU ATSAUKŠANA 

 
Atruna var tikt atsaukta jebkurā laikā un tam nav nepieciešama atrunu akceptējušās 

valsts piekrišana, izņemot gadījumus, kad līgums paredz citādāk. Tāpat, izņemot gadījumus, 
kad līgums paredz citādāk, iebildumi pret atrunu var tikt atsaukti jebkurā laikā. 

Tādējādi, izņemot gadījumus, kad līgums paredz citādāk, vai ja pastāv citāda 
vienošanās: 

• atrunas atsaukšana stājas spēkā attiecībā uz citu līgumslēdzēju valsti tikai pēc tam, 
kad šī valsts par to ir saņēmusi paziņojumu; 

• iebildumu pret atrunām atsaukšana stājas spēkā tikai pēc tam, kad valsts, kas 
veikusi atrunu, par to saņem paziņojumu. 
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Mūsdienās tiek lietota arī daļēja izteiktās atrunas atsaukšana, kad valsts atsauc tikai 
daļu no savas sākotnēji izteiktās atrunas. Tās tiesiskais regulējums nav precīzi noteikts Vīnes 
konvencijā. Tomēr šī termina piemērošana notiek, pamatojoties uz esošo valstu praksi, kā arī 
uz ANO Starptautisko tiesību komisijas (ILC) viedokļiem. ILC ir izstrādājusi vadlīnijas „Par 
piemērojamo praksi par atrunām starptautiskajās līgumtiesībās”2. To 2.5.11. apakšpunkts 
paredz, ka daļējai atrunas atsaukšanai ir piemērojami tie paši procesuālie noteikumi, kā 
pilnīgai atrunas atsaukšanai. Tomēr visi sākotnēji izteiktie protesti turpina būt spēkā līdz tam 
brīdim, kamēr valsts, kas protestu izteikusi, nav tieši atsaukusi savu protestu. Protams, 
gadījumā, ja valsts ir atsaukusi tieši to atrunas daļu, pret kuru ir izteikts sākotnējais protests, 
tas vairs nav spēkā. Šīs ILC vadlīnijas arī nosaka, ka jauni protesti par daļēju atrunu atsaukšanu 
nav pieļaujami, izņemot gadījumus, kad šādai daļējai atsaukšanai ir diskriminējošs efekts. 

Atrunu, atrunas akceptēšanu vai iebildumus pret atrunu, tāpat kā atrunas vai 
iebilduma pret atrunām atsaukumu depozitārijs izplata līgumslēdzējām valstīm un citām 
valstīm, kuras ir tiesīgas kļūt par līguma dalībnieku. 

Ja atruna ir veikta, parakstot līgumu ar noteikumu par tā ratificēšanu, tad valstij, kas 
veikusi atrunu, izsakot piekrišanu līguma saistošam raksturam, atrunu nepieciešams formāli 
apstiprināt. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka atruna ir veikta ratifikācijas/apstiprināšanas 
dienā. 

Ja līgums atrunas aizliedz, tad attiecīgā līguma depozitārijam jādod iepriekšējs juridisks 
vērtējums, vai dotais paziņojums veido atrunu. Arī dalībvalstis var izteikt viedokli, vai 
paziņojumu uzskata par atrunu. 

 
4.2.  Deklarācijas 

 
Vīnes konvencija nesatur valstu veikto deklarāciju definīciju. Tomēr starptautisko publisko 

līgumu praksē valstīm, pievienojoties starptautiskam līgumam, ir tiesības veikt vienpusējus 
paziņojumus, kas nemaina no līguma izrietošo tiesību un pienākumu apmēru. Ievērojot 
to,  ANO Starptautisko tiesību komisija 2011. gadā publicētajās „Vadlīnijās par atrunām 
piemērojamo praksi”3 ir norādījusi, ka jebkāds cits vienpusējs paziņojums, kas nav uzskatāms 
par atrunu vai interpretācijas deklarāciju, ir uzskatāms par vienkāršu valsts paziņojumu 
(deklarāciju), kas nerada valstij papildus tiesības vai pienākumus. Parasti līguma noteikumi 
satur norādes par deklarācijām, kuras valstij ir nepieciešams sniegt, piemēram:  

- norādīt kompetento iestādi, ar kuru nepieciešamības gadījumā citu līguma pušu 
kompetentajām iestādēm sazināties; 

- paziņojums par to, ka valsts neīstenos kāda veida līgumā noteikto jurisdikciju (lai 
iesniegtu šādu deklarāciju šādai iespējai ir jābūt noteiktai pašā līgumā);  

- līgumos par kāda noziedzības veida apkarošanu, deklarācija par to, ka valsts neuzskata 
šo līgumu par izdošanas pamatu (lai iesniegtu šādu deklarāciju, šādai iespējai ir jābūt 
noteiktai pašā līgumā);  

- par līgumā noteikta dalībvalstu savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtības 
nepiemērošanu (lai iesniegtu šādu deklarāciju šādai iespējai ir jābūt noteiktai pašā 
līgumā); 

                                                           
2 Pieņemts Starptautisko tiesību komisijas 63.sesijā 2011.gadā un publicēts Starptautisko tiesību gada grāmatā, 

2011, Vol. II, Part 2. 
3 Starptautisko tiesību komisijas vadlīniju 1.5. punkts. 
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- u.c. tamlīdzīgi paziņojumi, kas galvenokārt paredzēti pašā līgumā. 
 

 
 
Interpretācijas deklarācijas nozīmē vienpusēju paziņojumu, lai kā tas nebūtu 

nosaukts, ko veikusi valsts vai starptautiska organizācija, un ar kuru šī valsts vai starptautiska 
organizācija norāda vai skaidro līguma vai kāda tā noteikuma izpratni vai apjomu.  
Interpretācijas deklarācijas, kuras neizslēdz vai negroza noteiktas līguma normas, ir atļautas. 
To mērķis ir saskaņot savus likumus un noteikumus ar līguma noteikumiem. Interpretācijas 
deklarācija nav uzskatāma par atrunu, taču katrā konkrētajā gadījumā jāvērtē, vai 
interpretācijas deklarācijas saturs patiesībā neatbilst atrunas definīcijai. Lai atšķirtu 
interpretācijas deklarācijas no atrunām, ir jāvērtē juridiskās sekas, ko interpretācijas 
deklarācijas iesnidzējs vēlas panākt.  
 

  
5. STARPTAUTISKO LĪGUMU PAGAIDU PIEMĒROŠANA 

 
Starptautiska līguma pagaidu piemērošana ir situācija, kad līgums vai tā daļa tiek 

piemērota pagaidu kārtībā laika posmā no līguma parakstīšanas līdz līguma spēkā stāšanās 
brīdim.  Šāds mehānisms tiek lietots situācijās, kad līgums ir saistīts ar kāda neatliekama, 
svarīga jautājuma noregulēšanu, bet ir nepieciešama šī līguma ratifikācija. Līguma pagaidu 
piemērošana var tikt paredzēta pašā līgumā vai arī sarunu vedošās valstis citādā veidā var par 
to vienoties. Gadījumā, ja kāda valsts nevēlas kļūt par līguma dalībnieku, tā paziņo citām 
valstīm, starp kurām līgums tiek piemērots pagaidu kārtībā, par savu nodomu, un līguma vai 
tā daļu pagaidu piemērošana attiecībā uz konkrēto valsti tiek izbeigta.  

Līgums vai līguma daļa tiek piemērota pagaidu kārtībā, līdz līgums stājas spēkā, ja: 
 • to paredz līgums vai 
 • sarunu vedošās valstis citādā veidā ir par to vienojušās. 

Izņemot gadījumus, kad līgums paredz citādāk, vai ja sarunas vedošās valstis citādā 
veidā ir vienojušās, līguma vai tā daļu pagaidu piemērošana attiecībā uz valsti izbeidzas, ja 
valsts paziņo citām valstīm, kuru starpā līgums tiek piemērots pagaidu kārtībā, par savu 
nodomu nekļūt par līguma dalībnieku (Vīnes konvencijas 25.pants). 

Latvijā starptautisks līgums tiek piemērots pagaidu kārtībā, ja to paredz Ministru 
kabineta noteikumi vai likums, ar kuru līgums apstiprināts. 
 

Paraugs: 
 
1.pants. Ieroču tirdzniecības līgums (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un 
apstiprināts. 
2.pants. Latvijas Republika paziņo, ka Līguma 6. un 7.pantu piemēros pagaidu kārtībā līdz 
brīdim, kad Līgums stājas spēkā. 
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6. STARPTAUTISKO LĪGUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS 
 

6.1. PAZIŅOŠANA PAR IEKŠĒJO PROCEDŪRU IZPILDI  
 

Pēc līguma apstiprināšanas nacionālā līmenī par to tiek paziņots otrai līgumslēdzējpusei 
vai starptautiskā līguma depozitārijam. 

 Ar iekšējām procedūrām Latvijas gadījumā tiek saprasts: 
 • līguma projekta apstiprināšana Ministru kabinetā pirms parakstīšanas; (pēc 

parakstīšanas atkārtota apstiprināšana Ministr kabinetā nav nepieciešama); 
 • līguma apstiprināšana Saeimā pēc tā parakstīšanas vai ratifikācija ar Ministru 

kabineta noteikumiem vai Likumu bez parakstīšanas. 
Ja līgums neparedz citādāk, ratifikācijas rakstu, pieņemšanas, pievienošanās vai 

apstiprināšanas dokumenti rada valsts piekrišanu līguma saistošam raksturam no brīža: 
 • kad ir notikusi šāda dokumentu apmaiņa starp līgumslēdzējām valstīm; 
 • kad ir notikusi to deponēšana depozitārijam vai 
 • kad ir paziņots līgumslēdzējām valstīm vai depozitārijam, ja tā paredzēts. 
Divpusējo līgumu gadījumā paziņojumu par iekšējo procedūru izpildi gatavo Ārlietu 

ministrijas Starptautisko līgumu nodaļa. Parasti paziņojums iesniedzams notas veidā. Atkarībā 
no tā, kāda apstiprināšana – Ministru kabineta vai Saeimas – nepieciešama konkrētam 
līgumam, Ārlietu ministrijas rīcība ir šāda: 

 • ja nav nepieciešama ratifikācija Saeimā – pēc parakstītā līguma oriģināla 
saņemšanas Ārlietu ministrijā, Starptautisko līgumu nodaļa sagatavo notas projektu, kurš 
saskaņojams ar politisko nodaļu, kas atbild par sadarbību ar konkrēto valsti. Notā, atsaucoties 
uz konkrētu līguma pantu, kurš paredz iekšējās procedūras, tiek norādīts, ka Latvija tās 
izpildījusi; 

 • ja līgums apstiprināms Saeimā – pēc tam, kad oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” publicēts likums, ar kuru ratificēts līgums, tiek sagatavots notas projekts, kurš tiek 
saskaņots ar politisko nodaļu, kas atbild par sadarbību ar konkrēto valsti. Notā, atsaucoties uz 
konkrētu līguma pantu, kurš paredz iekšējās procedūras, tiek norādīts, ka Latvija tās izpildījusi. 

Abos gadījumos līdzīgs paziņojums jāsagaida no otras līgumslēdzējas puses. Pēc tam, 
kad puses ir apmainījušās ar šādiem paziņojumiem, atbilstoši līguma noteikumiem tiek 
noteikts līguma spēkā stāšanās datums. 

Daudzpusēju līgumu gadījumā depozitāriju var noteikt sarunas vedošās valstis līguma 
tekstā vai kādā citā ceļā. Par depozitāriju var būt viena vai vairākas valstis, starptautiska 
organizācija vai šīs organizācijas augstākā administratīvā amatpersona.  

Izņemot gadījumus, kad līgums vai Vīnes konvencija neparedz citādi, paziņojums tiek 
uzskatīts par attiecīgās valsts izdarītu tikai pēc tam, kad to saņēmusi (reģistrējusi) valsts, kurai 
tas bijis adresēts, vai arī kad to saņēmis (reģistrējis) cits depozitārijs. Depozitārija pienākums 
ir informēt par paziņojuma reģistrācijas datumu gan to nosūtījušo valsti, gan pārējās 
līgumslēdzējpuses, vienlaikus informējot arī par līguma spēkā stāšanās datumu attiecībā uz šo 
valsti. 
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6.2. STARPTAUTISKO LĪGUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS 
 
Līgums stājas spēkā tādā datumā un kārtībā, kāda noteikta līgumā vai kā sarunas vedošās 
valstis vienojušās (skat. pielikuma 5.paraugu):  
 • līgumā noteiktā datumā (valstis var brīvi vienoties, ka līgums stājas spēkā vēlāk 
nekā tas tiek parakstīts); 
 • ja daudzpusējais līgums prasa līguma ratifikāciju no visām sarunu vedošajām 
valstīm, līgums var stāties spēkā tajā dienā vai noteiktu laiku pēc tam, kad pēdējais ratifikācijas 
raksts deponēts; 
 • līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas visas sarunu vedošās valstis; 
 • kad līgumu parakstījušas vai ratificējušas konkrētas valstis; 
 • kad minimālais skaits valstu līgumu ir parakstījis vai ratificējis (minimālais 
valstu skaits daudzpusējā līguma parakstīšanai ir divas valstis); 
 • ar līguma ratifikācijas rakstu apmaiņu; 
 • kad katra līgumu parakstījusī valsts paziņojusi pārējām valstīm, ka tā izpildījusi 
nepieciešamās konstitucionālās darbības, lai ieviestu līgumu. 

Līguma nobeiguma noteikumi, kas nosaka tā teksta autentiskumu, valstu piekrišanas 
izteikšanu tā saistošam raksturam, stāšanās spēkā kārtību vai datumu, atrunas, depozitārija 
funkcijas un citus jautājumus, kas rodas pirms līguma stāšanās spēkā, tiek piemēroti no teksta 
pieņemšanas brīža. 

Divpusējs līgums var stāties spēkā: 
 • ar tā parakstīšanu (jāievēro Latvijas Republikas Satversmes 68.pants un Likuma 
7. panta prasības); 
 • pēc pušu vienošanās, ka līgums stāsies spēkā citu darbību rezultātā – 
ratifikācijas instrumentu apmaiņa, izmantojot diplomātiskos kanālus. 

Daudzpusēju līgumu gadījumā visbiežāk tiek pieņemts, ka diena, kad līgums stājas 
spēkā, ir pēc noteikta dienu, nedēļu, mēnešu skaita, kas skaitāms no dienas, kad depozitārijā 
nodots pēdējais ratifikācijas raksts. Gadījumā, ja nav šādu noteikumu vai vienošanās, līgums 
stājas spēkā, tiklīdz visas sarunas vedošās valstis ir izteikušas piekrišanu līguma saistošam 
raksturam. Tomēr paša līguma spēkā stāšanās nenozīmē, ka tas stājies spēkā arī atsevišķu 
līguma dalībvalstu starpā. Līguma spēkā stāšanos attiecībā uz dalībvalstīm nosaka līguma 
nosacījumi, kā arī katras valsts nacionālās procedūras. 
 
6.3. PAZIŅOŠANA PAR LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANOS UN PUBLICĒŠANA LATVIJAS VĒSTNESĪ 
 

Saskaņā ar Likuma 15. pantu Ārlietu ministrija informē par līgumu spēkā stāšanos, 
savukārt Likuma 16. pants paredz, ka visi starptautiskie līgumi tiek publicēti oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

Ja līgums ir apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem, tad tā tekstu ministrija, kas 
virzījusi līgumu apstiprināšanai, nosūta Ārlietu ministrijai. Ārlietu ministrija nosūta līguma 
tekstu publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, divpusēju līgumu gadījumā - kopā 
ar ministrijas paziņojumu par tā spēkā stāšanās datumu. 

Ja līgums ir apstiprināts ar likumu, tad līguma tekstu publicēšanai nosūta Saeima. 
Izsludinot likumu, ar to kopā tiek publicēts līguma teksts.  
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Lai informētu par starptautiska līguma spēkā stāšanos, Ārlietu ministrijas Juridiskais 
departaments sagatavo paziņojumu, kuru nosūta oficiālajam izdevumam „Latvijas Vēstnesis” 
oficiālās publikācijas veikšanai. Paziņojumā tiek iekļauta šāda informācija: 

 • līguma nosaukums un spēkā stāšanās datums; 
 • tiesību akts, ar kādu tas ticis apstiprināts, norādot: 

- Ministru kabineta noteikumu gadījumā – noteikumu pieņemšanas 
datumu un numuru; 

- likuma gadījumā – apstiprināšanas Saeimā laiku, likuma publicēšanas 
datumu un izdevumu, kurā tas publicēts. 

 • cita informācija, piemēram, ja līdz ar līguma spēkā stāšanos 
iepriekšējais līgums zaudē spēku. 

 

Paraugs: 
 
Par vienošanās spēkā stāšanos 
  
Ārlietu ministrija informē, ka 2014.gada 3.martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības 
un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību maģistrantūras līmeņa 
vadības speciālistu sagatavošanā (parakstīta Rīgā 2010.gada 23.septembrī, apstiprināta ar 
Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.894). 
 

 

Paraugs: 
 
Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos 
  
Ārlietu ministrija informē, ka 2014.gada 13.martā attiecībā uz Latviju stājas spēkā Briselē 
2012.gada 2.februārī parakstītais Līgums par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu 
(apstiprināts ar 2014.gada 30.janvāra likumu, publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 29 (5088), 
10.02.2014.). 

 

Paraugs: 
 
Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos 
  
Ārlietu ministrija nosūta publicēšanai 1968. gada 8. novembra "Konvencijas par ceļa zīmēm 
un signāliem" konsolidētās versijas ar grozījumiem, kas veikti līdz 2006. gada 26. martam, 
tekstu angļu valodā un tā tulkojumu latviešu valodā. Saskaņā ar Konvencijas 41. pantu 
grozījumi stājās spēkā Latvijas Republikā 2006. gada 28. martā. Latvija Konvencijai 
pievienojusies ar Ministru padomes 1992. gada 28. augusta lēmumu Nr. 637, LV 243(1703) 
30.07.1999. 

 
7. DENONSĒŠANA (IZBEIGŠANA/IZSTĀŠANĀS) UN APTURĒŠANA 

  
Lēmumu par starptautisko līgumu denonsēšanu vai to darbības apturēšanu pieņem 

Ministru kabinets. Ja starptautisko līgumu apstiprinājusi vai likumu par pievienošanos tam 
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pieņēmusi Saeima, likumu par šāda starptautiskā līguma denonsēšanu, tā darbības 
apturēšanu vai pievienošanās atsaukšanu pieņem Saeima. 

Ja Latvija vēlas atkāpties no kāda līguma, tad lēmums par to pieņemams tādā pašā veidā 
kā līgums tika apstiprināts – ar Ministru kabineta noteikumiem vai likumu. Par līguma izpildi 
atbildīgā ministrija sagatavo tiesību akta projektu, anotācijā norādot pamatojumu šādā 
tiesību akta nepieciešamībai. 

 
Līguma darbības izbeigšana. 
Divpusēja starptautiska līguma darbība var tikt izbeigta šādi: 

 • saskaņā ar līguma noteikumiem;  
 • pusēm vienojoties - noslēdzot vienošanos par līguma darbības 

izbeigšanu vai noslēdzot jaunu līgumu, iepriekšējā līguma darbība tiek izbeigta; 
 • vienpusēji – nosūtot paziņojumu otrai līgumslēdzējai pusei par savu 

lēmumu denonsēt līgumu (denonsēšana). 
Denonsēšana starptautisku divpusējo līgumu gadījumā izbeidz līgumu.  
Daudzpusēja starptautiska līguma darbības izbeigšana, apturēšana (līguma 

piemērošanas apturēšana uz laiku daļēji vai pilnā apjomā, ja tas ir saistīts ar sabiedriskās 
drošības, sabiedriskās kārtības un veselības aizsardzību), izstāšanās (daudzpusēju līgumu 
gadījumā ne vienmēr izbeidz līguma darbību) no līguma vai līguma denonsēšana (vienpusējs 
paziņojums, ar kuru līgumslēdzēja puse vēl izbeigt tās līgumsaistības) var notikt: 

 • saskaņā ar līguma noteikumiem;  
 • jebkurā laikā ar visu dalībnieku piekrišanu pēc konsultēšanās ar citām 

līgumslēdzējām valstīm.  
Lai gan starptautisku daudzpusēju līgumu gadījumā atsevišķos gadījumos tiek lietots 

termins „denonsēt”, tomēr pareizāk būtu izmantot terminu „izstāties” (withdrawal), jo 
attiecībā pret daudzpusējiem līgumiem denonsēšana jeb izstāšanās parasti neizbeidz līgumu.  

Parasti par savu nodomu izbeigt līgumu vai izstāties no tā līguma dalībvalstij jāpaziņo ne 
vēlāk kā 12 mēnešus iepriekš.  

Vīnes konvencija bez līguma spēkā neesamības gadījumiem paredz arī vairākas 
situācijas, kuru gadījumā pusēm ir tiesības līgumu denonsēt, izbeigt vai apturēt tā darbību 
(Vīnes konvencijas 42.- 45.pants un 54.- 64.pants). Katrā no attiecīgajos Vīnes konvencijas 
pantos uzskaitītajiem gadījumiem pusei, kura vēlas līgumu izbeigt vai apturēt, jāpierāda, ka 
tai ir pamats līgumu izbeigt vai apturēt. 

Vairums daudzpusēju līgumu, kuru darbības ilgums ir nenoteikts, atļauj pusei vienpusēji 
izstāties no līguma. 

 

Paraugs:  
 
Jebkura Dalībvalsts var izstāties no šīs Konvencijas, rakstiski par to paziņojot Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Izstāšanās stājas spēkā pēc viena gada pēc tam, 
kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu. 
Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-
General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year following the date on 
which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. 
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Citi daudzpusēji līgumi paredz konkrētas prasības, kuru gadījumā puses var atkāpties no 
līguma. 

 

Paraugs:  
 
Ja dalībvalsts nedrīkst denonsēt līgumu, kamēr nav pagājuši 10 gadi no dienas, kurā 
Konvencija pirmo reizi stājusies spēkā, un, ja dalībvalsts nedenonsē līgumu 12 mēnešu laikā 
pēc tam, kad pagājuši 10 gadi no Konvencijas spēkā stāšanās brīža, tā nedrīkst līgumu 
denonsēt līdz nav pagājis nākošais 10 gadu termiņš.  
A Member State cannot denounce the treaty until after ten years from the date on which 
the Convention ‘first comes into force’, and if a Member State does not denounce it within 
twelve months of the expiration of the ten-year period, it may not then denounce it until the 
expiration of a further ten-year period. 
 

 
Pēc tam, kad tiesību akts ir apstiprināts, Ārlietu ministrija nosūta paziņojumu otrai 

līgumslēdzējai pusei vai depozitārijam, norādot brīdi, ar kuru līgums savu darbību izbeidz. 
Līgumos bieži vien tiek paredzēti arī speciāli nosacījumi, kuru iestāšanās gadījumā valsts 

drīkst atkāpties no līguma. Dažkārt atkāpšanās no daudzpusēja līguma var apgrūtināt pārējās 
līgumslēdzējpuses. Daži līgumi, paredzot iespējamās sekas kādas puses atkāpšanās gadījumā, 
nosaka, ka pusei, kura atkāpjas no līguma, ir jāturpina veikt finansiālās saistības, kuras tā 
uzņēmusies. Atsevišķos gadījumos puses līgumā paredz noteikumus, kuri neļauj kādai no 
pusēm atkāpties no līguma, līdz nav sasniegts tā mērķis. 

Situācijā, kad noteikts, ka starptautiskais daudzpusējais līgums stājas spēkā, kad to 
parakstījis noteikts dalībnieku skaits, tad, ja līgums neparedz citādāk, daudzpusējā līguma 
darbība netiek pārtraukta tikai tāpēc, ka tā dalībnieku skaits ir kļuvis mazāks nekā 
nepieciešams, lai līgums stātos spēkā. 

Katrā līgumā jābūt noteiktam, kad un kā līguma dalībnieks drīkst atkāpties no līguma. Ja 
atkāpšanās nav atrunāta līgumā, tad jāvadās no Vīnes konvencijā noteiktā. Vīnes konvencija 
paredz, ja dalībnieks atkāpjas no līguma, kurā nav atrunāti izstāšanās noteikumi, tam jādod 
laiks pārējiem līguma dalībniekiem atbildēt uz paziņojumu par atkāpšanos ne vēlāk kā 12 
mēnešus iepriekš. Ja šo 12 mēnešu laikā neviens no dalībniekiem nav izteicis iebildumus, tad 
dalībnieks, kas nosūtījis paziņojumu, var veikt nepieciešamās darbības, lai pasludinātu līgumu 
par spēkā neesošu, pārtrauktu tā darbību, izstātos vai apturētu tā darbību. Taču, ja kāda no 
dalībvalstīm minētajā periodā izsaka iebildumus par paziņojumu, dalībniekiem ir jārada 
risinājums radušai situācijai, piemēram, mediācijas, šķīrējtiesas vai sarunu ceļā.  

Jāņem vērā, ka vairums starptautisku cilvēktiesību līgumu, kā arī miera līgumu un 
atbruņošanas līgumu neparedz iespēju atkāpties no šiem līgumiem. 

 

8. LĪGUMU UZSKAITE 

 

Atbilstoši Likuma 15. pantam starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija, kas 
informē par līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu. 

Saņemot parakstīto līgumu, Ārlietu ministrijas Juridiskais departaments reģistrē to 
Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā (www.likumi.lv), kur saskaņā ar Ministru kabineta 

http://www.likumi.lv/


 

  

Valsts kanceleja 490 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

noteikumiem „Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi” 
norāda šādu informāciju par starptautisko līgumu: 

 
publiskajā daļā (pieejama ikvienam www.likumi.lv): 

1.1. nosaukums latviešu un angļu valodā; 

1.2. līgumslēdzējas valstis; 

1.3. starptautiskā organizācija; 

1.4. pieņemšanas, parakstīšanas, spēkā stāšanās, spēka zaudēšanas, pagaidu 

piemērošanas, ratifikācijas (pievienošanās) datums; 

1.5. statuss; 

1.6. valoda; 

1.7. tēma; 

1.8. autentiskais teksts vai saite uz to; 

1.9. informācija par ratifikāciju (pievienošanos) un parakstīšanu; 

1.10. depozitārijs; 

1.11. atrunas un deklarācijas; 

1.12. veids (divpusējs vai daudzpusējs); 

1.13. saite uz saistītajiem dokumentiem: 

1.13.1. paziņojums par starptautiskā līguma spēkā stāšanos, darbības 

pagarināšanu, apturēšanu, izbeigšanu un Latvijas Republikas izteiktajām 

atrunām un deklarācijām; 

1.13.2. tiesību akts, ar kuru starptautiskais līgums apstiprināts; 

1.13.3. starptautiskā līguma tulkojums; 

 

2. nepubliskajā daļā (pieejama Ārlietu ministrijai tās arhīva uzskaitei): 

2.1. vienības apjoms; 

2.2. oriģināls, tā atrašanās vieta; 

2.3. uzziņas kods; 

2.4. fiziskais stāvoklis; 

2.5. piezīmes; 

2.6. cita informācija, ja nepieciešams. 

 

Ja nav nepieciešama tālāka līguma ratificēšana Saeimā, tiek norādīts, kad tas 

apstiprināts Ministru kabinetā. Tiek sagatavota līguma kopija tālākam darbam ar līgumu, kas 

glabājas Ārlietu ministrijā, bet līguma oriģināls tiek nodots Ārlietu ministrijas arhīvā 

reģistrēšanai un glabāšanai. Daudzpusējos starptautiskos līgumus glabā to attiecīgais 

depozitārijs. 

Ja līgumu paredzēts apstiprināt Saeimā, tiek sagatavota līguma kopija (divpusēja līguma 

gadījumā – apliecināta kopija), kas tiek nosūtīta par līguma tālāku virzību atbildīgajai 

ministrijai iesniegšanai Valsts kancelejā, kura to tālāk iesniedz apstiprināšanai Saeimā. 

http://www.likumi.lv/
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            Ārlietu ministrijas Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā (www.likumi.lv) publicētā 

informācija par Latvijas starptautiskajiem līgumiem latviešu un angļu valodā būs publiski 

pieejama, sākot no 2014.gada 1.jūlija. Pārejas periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 

30.jūnijam www.likumi.lv tiks pakāpeniski papildināti ar sistematizētu informāciju par 

starptautiskajiem līgumiem, kuriem Latvija pievienojusies vai kurus Latvija noslēgusi līdz 

2014.gada 1.jūlijam, kā arī būs pieejama visa aktuālā sistematizētā informācija par 

starptautiskajiem līgumiem sākot no 2014.gada 1.jūlija. Oficiālo publikāciju informācijas 

sistēmā (www.likumi.lv) pastāvīgi tiks atjaunota norāde par tajā jau pieejamās informācijas 

apjomu.  

Starptautisko līgumu uzskaite un sistematizācija minētajā pārejas periodā saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem „Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu 

sistematizācijas noteikumi” neietekmēs www.likumi.lv līdz šim pieejamo informāciju – 

starptautisko līgumu tekstus un citu saistīto informāciju. 

Tāpat arī līdz minētā pārejas perioda beigām tiks saglabāta līdzšinējā Ārlietu ministrijas 

uzturētā starptautisko līgumu uzskaites datubāze:  

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/bilateral/ (divpusējiem līgumiem); 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/multilateral (daudzpusējiem līgumiem). 

Pēc visu līdz 2014.gada 1.jūlijam Latvijas noslēgto starptautisko līgumu uzskaites un 

sistematizācijas Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā (www.likumi.lv) būs pieejama pilnīga 

un sistematizēta informācija par visiem Latvijai kopš 1990.gada 4.maija saistošajiem 

starptautiskajiem līgumiem. Pēc tam Oficiālo publikāciju informācijas sistēma pakāpeniski tiks 

papildināta ar informāciju par starpkaru perioda Latvijas starptautiskajiem līgumiem, kuri tiek 

apzināti un pētīti Ārlietu ministrijas Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu 

nodaļā. 

 
9. CITAS VIENOŠANĀS, KAS NAV STARPTAUTISKI LĪGUMI  

 
Starpresoru starptautiskie līgumi.  
Starpresoru starptautisks līgums ir rakstveida vienošanās, ko normatīvajos aktos noteiktās 
kompetences ietvaros un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā kārtībā slēdz valsts 
institūcija, tai skaitā atvasināta publiska persona vai publisko tiesību autonoms subjekts. Proti, 
starpresoru starptautisks līgums ir vienošanās, ko slēdz ikviena publisko tiesību juridiska 
persona tikai un vienīgi savas kompetences ietvaros.  
Starpresoru starptautisks līgums nav starptautisks līgums Likuma un Vīnes konvencijas 
izpratnē. Starpresoru starptautisko līgumu juridiskais pamats ir konkrētas valsts institūcijas 
nolikumā paredzētās tiesības slēgt starptautiskās sadarbības līgumus savas kompetences 
ietvaros.  
 
Ja starpresoru starptautisku līgumu slēdz ministrija un šajā līgumā paredzētās saistības 
pārsniedz konkrētās ministrijas kompetenci (skar vairāku ministriju kompetences), tas 
atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 61. pantam ir izskatāms Ministru kabinetā un 
apstiprināms ar Ministru kabineta lēmumu (Ministru kabineta sēdes protokollēmumu).  
 

http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/bilateral/
http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/multilateral
http://www.likumi.lv/
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Būtu vēlams, ka pēc starpresoru starptautiska līguma noslēgšanas, ministrija, kas noslēgusi 
starpresoru līgumu vienīgi savas kompetences ietvaros: 

1) rakstiski informē Ārlietu ministriju par noslēgtā starpresoru līguma datumu, pusēm, 
īsu satura aprakstu, spēkā stāšanās laiku un kārtību un līguma darbības termiņu; 

2) pēc starpresoru līguma spēkā stāšanās šo informāciju publisko savā mājaslapā 
internetā (tādējādi nodrošinot sabiedrības informētību). 

 
Starptautiskas politiskas vienošanās starptautiskajās publiskajās tiesībās sauc dažādi - 
saprašanās memorands, programma, nodomu protokols, joint communiqué, minutes. 
Visbiežāk praksē, slēdzot starptautiskas politiskas, juridiski nesaistošas vienošanās, ir 
sastopami saprašanās memorandi, kas nereti rada neskaidrības par to statusu. Terminu 
„saprašanās memorands” lieto, apzīmējot mazāk formālu dokumentu, salīdzinot ar tipisku 
starptautisku līgumu. Saprašanās memorands ir starp valstīm noslēgts instruments, kas 
starptautisko publisko tiesību izpratnē nav juridiski saistoša starptautiska vienošanās. Proti, 
ar starptautisku politisku vienošanos (saprašanās memorandu) saprot nesaistošu vienošanos 
starp valstīm ar nolūku neradīt saistošus pienākumus, tiesības un juridisku atbildību par šādas 
vienošanās nepildīšanu.  
Ja pušu vēlme nav bijusi noslēgt saistošu līgumu, tad saprašanās memorands nekļūst par 
starptautisku līgumu tikai tādēļ vien, ka Latvijas puse to ir apstiprinājusi tādā procedūrā, kā 
tiek apstiprināts starptautisks līgums. Līdz ar to ļoti būtiska nozīme ir saprašanās memoranda 
tekstam, jo īpaši gadījumā, ja rodas strīds starp pusēm par tā saistošo vai nesaistošo raksturu. 
No ANO Starptautiskās tiesas4 sprieduma secināms, ka nošķīrums starp starptautisku līgumu 
un saprašanās memorandu veicams, piemērojot objektīvus kritērijus pašam dokumenta 
saturam. Nav nozīmes ne dokumenta nosaukumam, ne konkrēto valsts pārstāvju 
subjektīvajam nolūkam, ne arī valstu iekšējo konstitucionālo procedūru ievērošanai. 
Izšķirošais, vai no dokumenta satura izriet vienošanās par konkrētām saistībām, un tas ir 
izvērtējams katrā konkrētā gadījumā. 
Mūsdienās saprašanās memorandus slēdz tādās starptautisko attiecību jomās kā aizsardzība, 
tirdzniecība, transports, diplomātija u.c. To raksturojošās īpatnības ir: 

1) konfidencialitāte. Tā, kā Saprašanās memorands nav līgums, tad nav ne nacionālu, ne 
starptautisku prasību vai vajadzību šos memorandus publicēt, kā arī saskaņā ar ANO 
Statūtu 102.pantu memorandi nav jāreģistrē ANO Sekretariātā. Līdz ar to valstis izvēlas 
slēgt saprašanās memorandus jomās, kas satur sensitīvus jautājumus, kā, piemēram, 
aizsardzība, komerciāla informācija, tirdzniecība;  

2) mazāk formalitāšu. Attiecībā uz Saprašanās memorandiem nepastāv tik formālas 
procedūras un nobeiguma noteikumi, kādi pastāv attiecībā uz starptautisku līgumu 
slēgšanu. Lielākoties tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī, un nav nepieciešamas tālākas 
procedūras, kā arī tie lielākoties nav pakļauti jebkādām konstitucionālām procedūrām. 

Saprašanās memorandu jeb starptautisku politisku vienošanos no starptautiska līguma 
visbiežāk var nošķirt pēc dokumentā lietotajiem terminiem un dokumenta formas. 
Dokumentā lietotie termini ļauj secināt pušu nodomu, vai tās vēlējušās vienoties par 
juridiskām saistībām vai nē, t.i., slēgt starptautisku līgumu vai starptautisku juridiski 
nesaistošu vienošanos. Piemēram, dokumenta nosaukumā vai atsaucēs uz to nevajadzētu 

                                                           
4 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction und Admissibility. 

Judgment, I. C. J. Reports 1994. p. 112 
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lietot vārdu „vienošanās”. Tāpat jāizvairās no vārda „vienoties” vai tā atvasinājumu lietošanas 
tekstā, tā vietā lietojama frāze: "Dalībnieki apņemas/ piekrīt/ atbalsta". Kā arī ierasts, ka 
starptautiskajās politiskajās vienošanās tā dalībniekus apzīmē ar vārdu „dalībnieki”, nevis 
„puses” vai „līgumslēdzējas puses” kā tas ir starptautiskajos līgumos. Dokumenta noteikumi 
jāformulē kā nodoma izteikšana, nevis kā pienākumi, lai izvairītos, ka dokuments tiek, 
uzskatīts par starptautisku līgumu.  
Tā kā pastāv risks, ka dalībnieki vienādi atbildīgi neuztver uzņemtās saistības, tā izstrādātājam 
ir rūpīgi jāpārliecinās, ka dalībniekiem ir vienāda izpratne par dokumenta saturu, un to vēlams 
konkrēti un nepārprotami ir atrunāt šīs starptautiskās vienošanās tekstā, piemēram, iekļaujot 
frāzi – „Šī saprašanās memoranda mērķis nav radīt juridiski saistošas tiesības vai pienākumus/ 
This Memorandum of Understanding is not intended to create legally enforceable rights or 
obligations”. Parasti šādu starptautisko politisko vienošanos tekstā attiecībā uz strīdu 
risināšanu tiek noteikts, ka jebkuri strīdi tiek risināti dalībnieku pārrunu ceļā un tie netiks 
nodoti atrisināšanai tiesā. Piemēram, „Jebkuras domstarpības, kas saistītas ar šī saprašanās 
memoranda interpretēšanu vai piemērošanu, tiks atrisinātas Dalībnieku pārrunu ceļā, pēc 
iespējas zemākā līmenī un netiks nodotas atrisināšanai nacionālajā vai starptautiskajā tiesā 
vai jebkurai citai trešajai pusei”. 
Saprašanās memorands kā juridiski nesaistoša vienošanās nav jāienes Latvijas tiesību sistēmā. 
Tomēr gadījumā, ja saprašanās memorands satur jautājumus, kas attiecas uz vairāku 
ministriju darbību vai ir politiski būtisks, tas apstiprināms Ministru kabinetā ar Ministru 
kabineta protokollēmumu.
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PIELIKUMS 
DOKUMENTU PARAUGI 

 
1. PARAUGS. 

Divpusēja līguma noslēgšana notu apmaiņas ceļā. 
 

Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgums par savstarpējo 
atteikšanos no vīzām 

 
(Piedāvājuma nota) 

"Your Excellency, 
I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Italy is prepared to 
conclude with the Government of the Republic of Latvia an agreement on the following terms: 
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Italy 
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 
 
desiring to facilitate travel of their nationals and to further develop friendly relations between 
the two countries, 
have agreed as follows: 
1.  
2. 
3. 
… 
 If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, I have the 
honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect shall 
constitute an agreement between the two Governments, which will come into force on the 
twelfth day from the date of Your Excellency's reply. 
 
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration." 

 
 

(Atbildes nota) 
Your Excellency, 
I have the honour to acknowledge receipt of your Letter of February 3, 1999, which reads as 
follows: 
 
"Your Excellency, 
I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Italy is prepared to 
conclude with the Government of the Republic of Latvia an agreement on the following terms: 
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Italy 
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 
desiring to facilitate travel of their nationals and to further develop friendly relations between 
the two countries, 
have agreed as follows: 
1.  
2. 
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3. 
… 
 
If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, I have the 
honour to suggest that the present Letter and Your Excellency's reply to that effect shall 
constitute an agreement between the two Governments, which will come into force on the 
twelfth day from the date of Your Excellency's reply. 
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration." 
 
In reply, I have the honour to state that the Government of the Republic of Latvia accepts the 
proposal of the Government of the Republic of Italy and agrees that Your Excellency's Letter 
and the present reply shall constitute an agreement between the two Governments. 
 
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration. 
 
 

2. PARAUGS. 
Starptautisku līgumu apstiprināšana ar likumu. 

 
 

Divpusēja līguma apstiprināšanas ar likumu paraugs: 
 

Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā 
1.pants. 2011. gada 7. septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Austrālijas līgums 
sociālās drošības jomā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 
2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. 
3.pants. Līgums stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par 
to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums 
latviešu valodā. 
 

Daudzpusēja līguma apstiprināšanas ar likumu paraugs: 
 

Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 
1.pants. 2006.gada 13.decembra Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - 
Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta. 
2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. Konvencijas 
33.panta 2.punktā minēto pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas tiesībsargs. 
3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 45.panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu 
ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma 
Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā. 
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3. PARAUGS. 
Divpusēja līguma apstiprināšanas Ministru kabinetā paraugs: 

 
Ministru kabineta sēdes protokollēmums 

Rīgā      Nr.14   2013.gada 12.martā 
                                                                 4.§ 

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par 
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma 

nodokļiem" 
TA-148 ____________________________________ 

(V.Dombrovskis) 
1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par 

nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz 
ienākuma nodokļiem (turpmāk – Līgums) un tā Protokola projektu parakstīšanu. 

2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumu un tā Protokolu. 
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma un tā Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts 

kancelejā. 
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu, tā Protokolu un likumprojektu iesniegšanai 

Saeimā. 
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu 

ministrs. 
 

4. PARAUGS. 
Starptautisku līgumu apstiprināšana ar Ministru kabineta noteikumiem. 

 
 

Divpusēju līgumu apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem paraugs: 
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.475  
Rīgā 2012.gada 3.jūlijā (prot. Nr.37 30.§) 

 
Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas valdības līgumu par klasificētās informācijas 

apmaiņu un savstarpēju aizsardzību 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 
31. panta pirmās daļas 2. punktu 

 
1. Latvijas Republikas valdības un Ungārijas valdības līguma par klasificētās informācijas 
apmaiņu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – līgums) projekts ar šiem noteikumiem tiek 
pieņemts un apstiprināts. 
2. Līgumā noteikto saistību izpildi koordinē Satversmes aizsardzības birojs. 
3. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā. 
 

Ministru prezidents V.Dombrovskis  
Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende  
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Daudzpusēju līgumu apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem paraugs: 
Ministru kabineta noteikumi Nr.761 

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 2.§) 
 

Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas 
izveidi 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 
 31.panta pirmās daļas 2.punktu 
 
1. 2010.gada 2.septembra Līgums par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā 
starptautiskas organizācijas izveidi (turpmāk - līgums) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un 
apstiprināts. 
2. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. 
3. Līgums stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā. 
 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 
Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs 

 
 

5. PARAUGS. 
Starptautisko līgumu spēkā stāšanās veidi. 

 
Iespējamā redakcija 

 
Ar parakstīšanas brīdi 

LV – Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 
EN – The Agreement shall enter into force upon signature. 
RU - Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 
vai 
LV- Šis [līgums] ir atklāts parakstīšanai [visām Valstīm] un paliek atklāts parakstīšanai 
[vieta] no [datums] līdz [datums]. 
EN- This [treaty] shall be open for signature by [all States] and shall remain open for 
signature at [place] from [date] until [date]. 

 
Ratifikācijas rakstu apmaiņa 

LV – Konvencija ir ratificējama. Ratifikācijas rakstus nodod glabāšanā [depozitārijam]. 
EN – The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall 
be deposited with the [name of the depositary]. 

 
Pievienošanās raksts 

LV – Šim [līgumam] var pievienoties visas valstis. Valsts pievienojas [līgumam], nododot 
pievienošanās dokumentu glabāšanā [depozitārijam]. 
EN – The present [treaty] shall be open to accession by all States. Accession shall be 
effected by the deposit of an instrument of accession with the [name of the depositary]. 
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6. PARAUGS. 
Divpusēju līgumu ratifikācijas raksta piemērs: 

 
Latvijas Republikas vārdā 
Latvijas Valsts prezidents 

paziņo, ka: 
 
_____. gada ___. ______________ ________ parakstītais Latvijas Republikas valdības un 
_______________________ valdības līgums par _______________ ir ratificēts Latvijas 
Republikas Saeimā. 
 
Es, Latvijas Valsts prezidents, līdz ar šo deklarēju, ka Latvijas Republika apņemas ievērot 
augstāk minēto līgumu kopumā un katrā daļā, un godprātīgi pildīt visus tā nosacījumus. 
 
To apliecinot, esmu parakstījis šo ratifikācijas rakstu un uzlicis tam Latvijas Republikas zīmogu. 
 
Sastādīts Rīgā, 20__.gada ___._____________ 
 
Latvijas Republikas     Latvijas Republikas 
Valsts prezidents________________   ārlietu ministrs ______________ 
  
 
 
 
 

7. PARAUGS. 
Daudzpusēju līgumu ratifikācijas raksta piemēra neoficiāls tulkojums: 

 
RATIFIKĀCIJAS RAKSTS 

 
TĀ KĀ Līgums par ______, noslēgts starp _____ (līguma dalībvalstu uzskaitījums)____, 
parakstīts ______ (datums, vieta)________,  
TĀ KĀ Latvija ir tiesīga kļūt par Līguma dalībnieci, 
Latvijas Republikas Saeima ir izskatījusi un apstiprinājusi iepriekš minēto Līgumu. 
TO apliecinot, es, __(vārds, uzvārds)__, Latvijas Republikas ārlietu ministrs, esmu parakstījis 
un oficiāli apzīmogojis šo ratifikācijas rakstu. 
 
 
Parakstīts __ (vieta, laiks)__ 

        __(vārds, uzvārds)__ 
Latvijas Republikas ārlietu ministrs 
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8. PARAUGS: 
Protokola par divpusēja līguma ratifikācijas raksta apmaiņu paraugs: 

 
PROTOKOLS 

par Latvijas Republikas valdības un ______________________līguma par 
____________________________ ratifikācijas rakstu apmaiņu 
 
 Mēs, apakšā parakstījušies, Latvijas Republikas ārlietu ministrs 
___________________ un __________________________, tikāmies šajā dienā, lai veiktu 
apmaiņu ar ratifikācijas rakstiem par Latvijas Republikas valdības un __________________ 
līgumu par _______________________, kas parakstīts ____________, _____. gada ____. 
________ un ratificēts Latvijas Republikas Saeimā _____. gada ___. _____ un 
____________________________ (otras līgumslēdzējas puses parlaments) ___. gada ____. 
______________. 
 Apmainoties ar ratifikācijas rakstiem konstatēts, ka tie ir sastādīti pareizā formā un 
atbilstošā kārtībā. 
 Saskaņā ar šī līguma __. pantu tas stājas spēkā ratifikācijas rakstu apmaiņas dienā, 
t.i., _____. gada ___. ____________. 
 
 To apliecinot, pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo protokolu par ratifikācijas rakstu 
apmaiņu.  
 
Sastādīts ___________, _____. gada ____. _________ divos eksemplāros latviešu un 
____________ valodā, pie kam visiem tekstiem ir vienāds spēks. 
 
Latvijas Republikas     __________________ 
valdības vārdā       valdības vārdā 
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Tiesību akta projekta 
sākotnējās ietekmes 
izvērtēšanas kārtība

ANCE PĒTERSONE
Valsts kancelejas 

Valsts pārvaldes attīstības 
departamenta konsultante 

Tālr.: 67082909
E-pasts: 

ance.petersone@mk.gov.lv

19.12.2013.

 

 

2

▌ Stājas spēkā 01.01.2014.

▌ Visām anotācijām no 01.01.2014. jābūt 
izstrādātām saskaņā ar spēkā stājušos kārtību 
(arī tām, kas izsludinātas VSS 2013.gadā)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra instrukcijā Nr.19 «Tiesību 

akta projekta sākotnējās ietekmes 
izvērtēšanas kārtība»

  

Tiesību akta projekta sākotnējās 
ietekmes izvērtēšanas kārtība 

(2013)/ 36 
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▌ "2.punktā ("Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību 
akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība")«

▌ Vienkāršota I sadaļa, apvienojot divus punktus un «izņemot» divus 
punktus (saistītie politikas ietekmes novērtējumu un pētījumi; iemesli, 
kāpēc netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība)

I sadaļa 
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

3

 

 

▌ Izslēgts 22.punkts par «citām sabiedrības mērķgrupām»

▌ Jāizsaka administratīvais slogs monetārā izteiksmē, ņemot vērā minēto 
formulu  - ja

▌ Izmaksas vienai fiziskai personai pārsniedz 200 LVL (284,58 EUR)

▌ Izmaksas vienai juridiskai personai pārsniedz 2000 LVL (2845,76 
EUR)

▌ Izmaksu novērtējumu valsts pārvaldes institūcijai aprēķina, ņemot 
vērā izmaksas, ko tiesiskais regulējums rada saistībā ar 
informācijas pieņemšanas, apstrādes vai uzglabāšanas 
pienākumiem 

▌ 2014.gada sākumā mācības visām institūcijām anotācijas 
aizpildīšanā, īpaši ņemot vērā administratīvā sloga aprēķināšanu  
(max 25 personas x 15 semināri, 1 dienas kursi). 

II sadaļa
Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, 

tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

4
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▌ 1.punkta «Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti» papildinājums:

▌ Ja spēkā esoša tiesību akta atzīšana par spēku zaudējušu ir 
paredzēta izstrādātajā tiesību akta projektā, to norāda nevis šajā 
punktā, bet anotācijas I sadaļas 2.punktā ("Pašreizējā situācija un 
problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, 
tiesiskā regulējuma mērķis un būtība"). 

IV sadaļa 
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo 

tiesību normu sistēmu

5

 

 

▌ Papildinājums:

▌ 2.punktā ("Atbildīgā institūcija") norāda institūciju, kas ir atbildīga 
par attiecīgo tiesību aktu projektu izstrādi, tiesību aktu grozījumu 
izstrādi vai tiesību aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
(atceltiem)

IV sadaļa
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo 

tiesību normu sistēmu

6
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▌ Papildināts skaidrojums par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu

▌ Izslēgti punkti par Saeimas un ekspertu līdzdalību, citu informāciju

VI sadaļa 
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

7

 

 

▌ Apvienoti 2.,3.,4. un 5.punkti, paplašināts skaidrojums, 2.punktā 
norādot visu informāciju par esošas institūcijas likvidēšanu vai 
reorganizāciju, jaunas institūcijas izveidi, kā arī ietekmi uz 
cilvēkresursiem

VII sadaļa
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās 

ietekme uz institūcijām

8
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9

ANCE PĒTERSONE, Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante, tālr.: 67082909, e-pasts: 
ance.petersone@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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Valsts pārvaldes iekārtas likumā īpaši nenoteikto 

iestāžu iekšējo dokumentu veids, statuss un forma

Finanšu ministrijas Tiesību aktu departaments 

 

 

Iekšējo normatīvo aktu definīcija 

• Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1. panta sesto daļu iekšējais normatīvais akts ir

tiesību akts, kuru publisko tiesību subjekts izdevis ar mērķi noteikt savas vai sev padotas

institūcijas iekšējās darbības kārtību vai izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas

kārtību savā darbības jomā (instrukcija, ieteikumi, nolikums u.c.).

• Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir definēts iekšējo normatīvo aktu saturs un forma, atbilstoši šī

likuma 73. panta pirmajai daļai publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences

ietvaros var izdot šādus iekšējos normatīvos aktus par:

1) iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments);

2) ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanu (instrukcija);

3) normatīvajos aktos piešķirtās rīcības brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos (ieteikumi). No šiem

ieteikumiem atsevišķos gadījumos var atkāpties, to īpaši pamatojot;

4) pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem,

darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi).

  

Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā īpaši nenoteikto 

iestāžu iekšējo dokumentu 
veids statusu un forma 

(2013)/ 35 
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Finanšu ministrijas konstatējumi par VPIL īpaši 

nenoteiktajiem iekšējiem dokumentiem

• Valsts pārvaldes iestādes izstrādā iekšējos dokumentus, kuri nav noteikti VPIL;

• Valsts pārvaldes iestādēm nav vienota izpratne par iekšējo dokumentu izstrādi, formu un

raksturu;

• Iestāžu amatpersonas – ierēdņi un darbinieki izmanto šos dokumentus savā ikdienas darbā,

neskatoties uz to, ka tie nav iekšējie normatīvie akti un, strikti tulkojot Valsts civildienesta

likuma 15. panta pirmās daļas 1.punktu, nav saistoši;

• Par šo dokumentu saistošo vai nesaistošo raksturu ir bijušas diskusijas ar Valsts kontroli, kas

savā revīzijas ziņojuma projektā bija pielīdzinājusi kvalitātes vadības dokumentus iekšējiem

normatīvajiem aktiem;

• Tieslietu ministrija savā skaidrojumā par Valsts kases izdotajiem kvalitātes vadības

dokumentiem ir paudusi atšķirīgu viedokli no Valsts kontroles, norādot, ka – lai noskaidrotu šo

dokumentu statusu, nepieciešams noskaidrot to saturu un formu, kā arī ņemt vērā attiecīgo

dokumentu pieņemšanas procedūru.

 

 

Valsts pārvaldes iestādēm nepieciešams 

vienoties 

• vai ir pieļaujama un atbalstāma šādu dokumentu pastāvēšana;

• ja šādi dokumenti ir vajadzīgi – vai tiem ir jābūt saistošiem iestāžu amatpersonām;

• ja iekšējie dokumenti ir vajadzīgi un tiem ir jābūt saistošiem iestāžu amatpersonām (tai skaitā

paredzot iespēju saukt pie atbildības par to neievērošanu) – vai šim saistošajam statusam ir

jābūt nostiprinātām likumos (piemēram, Valsts pārvaldes iekārtas likumā).
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Finanšu ministrijas priekšlikumi iekšējo 

dokumentu veidiem un saturam

Dokumenta

nosaukums

Definīcija Leģitimācijas veids Dokumenta spēks (saistošs vai 

skaidrojošs)

Skaņošanas vai paziņošanas 

nepieciešamība

Dokumenta publiskums

Rokasgrāmata Skaidrojošs vai aprakstošs 

materiāls ar tiesību normu 

atreferējumu, kas soli pa solim 

paskaidro darbiniekam, kas 

viņam ir jādara konkrētajā 

situācijā

Nav nepieciešams iestādes vadītāja 

saskaņojuma vai apstiprinājuma 

uzraksts

Skaidrojošs Nav nepieciešams saskaņot ar augstāku 

iestādi

Publicē tikai iestādes mājas lapā

Kvalitātes vadības dokumenti Iekšējo un ārējo normatīvo aktu

informatīvi skaidrojošs

materiāls, kurā ir aprakstīts

atbildības sadalījums iestādes

funkciju īstenošanā

Ir nepieciešams iestādes vai

struktūrvienības (procedūras

aprakstam) saskaņojuma vai

apstiprinājuma uzraksts

Saistošs Nepieciešams informēt augstākstāvošo

iestādi, kura vajadzības gadījumā veic

pēcpārbaudi

Publicē tikai iestādes mājas lapā

Vadlīnijas Galvenais, nozīmīgākais

virziens, veids (piemēram,

darbībai, norisei).

Nav nepieciešams iestādes vadītāja 

saskaņojuma vai apstiprinājuma 

uzraksts

(Vadošās iestādes vadlīnijas apstiprina tās 

vadītājs, VID apstiprina vadlīnijas ar 

ģenerāldirektora rīkojumu), FM ar MK rīkojumu 

tika izstrādāt vadlīnijas eiro ieviešanai utt.) 

Skaidrojošs Nav nepieciešams saskaņot ar augstāku

iestādi

Publicē tikai iestādes mājas lapā

Metodika Paņēmienu kopums (kā,

piemēram, darba, pētījuma)

veikšanai.

Nav nepieciešams iestādes vadītāja

saskaņojuma vai apstiprinājuma

uzraksts

Skaidrojošs Nav nepieciešams saskaņot ar augstāku

iestādi

Publicē tikai iestādes mājas lapā

 

 

Paldies !
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Vienotā tiesību aktu 
projektu izstrādes 

portāla iecere

SOLVEIGA LĪCE
Juridiskā departamenta vadītāja 

vietniece
Tālr.: 67082915

E-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

VIJDVS 19.12.2013.

 

 

I. daļa
Ideja par vienotā portāla 

ieviešanu Latvijā

  

Vienotā tiesību aktu projektu 
izstrādes portāla iecere (TAP) 

(2013)/ 34 
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Vienotais 

TAP 

izstrādes un 

saskaņošanas 

portāls

TAP  saskaņošana

 

 

4

▌ Tiesību aktu projektu izstrādes vadlīnijas, rokasgrāmata, 
Valsts pārvaldes iestāžu juridisko dienestu vadītāju 
sanāksmes ieteikumi.

▌ Tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma 
sagatavošanas vadlīnijas, aprēķinu formulas.

▌ Ministru kabinetā izskatāmo dokumentu projektu (normatīvo 
aktu projektu, tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojuma (anotācijas)) veidnes, lai 
nodrošinātu, ka visi projektu izstrādātāji automātiski lieto 
vienotus tehniskos parametrus.

▌ Ministriju atbildības kompetenču sadalījums par likumu 
grozījumu koordinēšanu, lai pēc iespējas novērstu 
fragmentāru un nekoordinētu likumu grozījumu virzīšanu uz 
Saeimu.

Tiesību aktu projektu
izstrādes rīki
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▌ Atbildīgā ministrija izstrādāto projektu pati izsludina portālā, 
kas aizstāj šobrīd pastāvošo projekta pieteikšanu VSS, 
izsludināšanu VSS, ievietošanu projektu tabulā.

▌ Portālā izsludina visus projektus, tādējādi likvidējot šobrīd 
pastāvošās vairākas paralēlas saskaņošanas procedūras –
parastā, tehnisko projektu, neizsludināmo projektu, 
steidzamo projektu saskaņošana.

▌ Atbildīgā ministrija nosaka projekta sarežģītībai atbilstošu 
projekta saskaņošanas termiņu, saglabājot minimālo termiņu 
3 darba dienas un šādas steidzamības pamatojuma 
norādīšanu.

▌ Ja atbildīgā ministrija ir noteikusi acīmredzami nesaprātīgu 
termiņu, saskaņojošā iestāde vai organizācija varēs lūgt 
pagarināt termiņu. Ja nepiekrīt, par termiņa pagarināšanu 
lems VSS.

Tiesību aktu projektu 
izsludināšana
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▌ Saskaņošana notiks un būs pieejama līdz portālā 
redzamajam laikam. Pēc šī laika atzinumi, viedokļi portālā 
nebūs ievietojami.

▌ Automatizēts izziņas par iebildumiem sagatavošanas rīks.

▌ Saskaņošana varēs notikt:

▌ ar noklusējumu – nedarot neko,

▌ sniedzot atzinumu, ko ievieto portālā pie attiecīgā projekta.

▌ Atbildīgā ministrija pati izvēlēsies veidu, kā visefektīvāk 
organizēt saskaņošanu (elektroniski, klātienē, 
videokonferencē). Saskaņošanas rezultāts (precizētie 
dokumenti, argumentācija uz izteiktajiem iebildumiem) 
atspoguļojama portālā pie attiecīgā projekta.

▌ VSS izskata iebildumus, par kuriem nav panākta vienošanās, 
kā arī apspriež citus valsts pārvaldes attīstībai būtiskus 
jautājumus.

Tiesību aktu projektu 
saskaņošana
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▌ Iespēja iedzīvotājiem:

▌ iesniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajā regulējuma vai 
administratīvajā praksē,

▌ komentēt saskaņošanai izsludinātu projektu.

▌ Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana:

▌ Ministru kabinetā izskatāmajiem attīstības plānošanas 
dokumentu projektiem,

▌ to tiesību aktu projektiem, kas būtiski maina esošo regulējumu 
vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

▌ Atbildīgā ministrija ievieto priekšlikumu vai izstrādātu 
projektu portālā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms 
projekta formālās saskaņošanas procedūras.

▌ Izteiktie viedokļi pieejami portālā.

▌ Sabiedrībai ir iespēja sekot līdz projekta virzībai visos 
posmos līdz pieņemšanai un izteikt viedokli nepastarpināti.

Sabiedrības līdzdalība

7

 

 

II. daļa
Igaunijas pieredze:

Projektu Informācijas sistēma

(www.eelnoud.valitsus.ee)

Ieviesta 2011.g. aprīlī
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Dokumenta 
veids

Dokumenta 
nosaukums

IS piešķirtais 
nr.

Izsludināšanas 
datums

Termiņš

Virzības statuss

Projektu izsludināšanas lapa
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Izsludināts projekts

Ministriju 
saskaņojumi

MK noteikumu projekts 
minimālo algu

Šajā gadījumā visi 
saskaņojumi ar 
noklusējumu, t.sk. TM, 
FM

Ievietots ISā 04.01.13.
Atzinumu termiņš 07.01.13.

Skaņošanas etapi, šajā 
gad. 2.iesniegšana, bet 
var būt vairāki 
skaņošanas etapi

Iedzīvotāju 
komentāri

Iebildumu vērtējums

Publiskie komentāri

E-parakstīts projekts un 
pavadošie dokumenti, 
ar parakstu un atpakoti

Šeit būtu publiski 
pieejami ministriju 

un citu 
organizāciju 

iesniegtie atzinumi

 

 

Izsludināšanas informācija

Atrašanās

Dok. nosaukums

Dok. veids

IzdevējsMinistrijas izejošais nr.

Atbildīgā ministrija

Saskaņošanas organizētājs

Uzsākšanas un pabeigšanas datums

Pieejamības statuss

Labklājības ministrija

Publiski pieejams

Sistēmas piešķirtais nr. + 
ministrijas saīsinājums

MK noteikumu 
projekts
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Skaņošanas noslēguma informācija
Iesniegšana 

Sākuma, beigu datumi Adresāts

Projekta veids
Iesniedzējs

Izstrādātāja ministrija

Nosaukums

Izstrādātāju informācija, 
t.sk. nozares eksperta un 
jurista kontaktinformācija

Persona, ka ievietoja sistēmā dokumentus

Pievienotie 
projekta 

dokumenti

Pievienotie 
dokumenti 

vienkopus pa 
visiem 

skaņošanas 
etapiem
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SOLVEIGA LĪCE, Juridiskā departamenta vadītāja vietniece, tālr.: 67082915, e-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

Brīvības bulvāris 36,

Rīga, LV-1520

Tālr.: 67082900, 

fakss:  67280469

E-pasts: vk@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv
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Solvita Gulbe

Valsts kancelejas Eiropas Savienības 

struktūrfondu departamenta vadītāja

2013.gada 5.septembris

Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcija Nr.7

«Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un 

slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs»

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

2Instrukcijas tvērums

Instrukcija attiecas uz 3 līgumu veidiem:

1. piegādes līgumiem

2. pakalpojumu līgumiem

3. būvdarbu līgumiem 

Instrukciju piemēro, ja līgumu pilnībā vai daļēji finansē:

1. Eiropas Savienības struktūrfondi 

2. Kohēzijas fonds 

3. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments

4. Norvēģijas finanšu instruments

5. Latvijas un Šveices sadarbības programma 

6. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programma

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  

Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku 
līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts 

tiešās pārvaldes iestādēs (2013)/ 33 
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3Instrukcijas regulācijas fokusā

• Līguma izpildes un iestādes prasījumu nodrošinājums:
- galvojums
- garantija

- saistību izpildes garantija
- avansa atgriešanas garantija
- garantijas laika garantija
- līguma garantijas rezerves jeb ieturējuma naudas garantija
- trūkumu novēršanas garantija
- lietošanas garantija
- trešo personu tiesību nepārkāpšanas garantija. 

- apdrošināšana
• Izpildījuma pieņemšana un pretenziju izteikšana
• Līguma izpildes apturēšana uz laiku
• Tiesiskās aizsardzības līdzekļi:

- piegādātāja un pasūtītāja atbildība par zaudējumiem, 
atbildības aprobežojumi

- par nekvalitatīvu un neatbilstošu līguma izpildījumu
- par plaģiātismu un trešo personu intelektuālā īpašuma vai

citu tiesību aizskārumu
- par līguma atcelšanu piegādātāja vainas dēļ

• Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana
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Instrukcija ietver nosacījumus par:

▌ līguma cenu
▌ samaksas noteikumus un kārtību
▌ līguma izpildes termiņu
▌ līguma izpildes kārtību
▌ noteikumus par līguma izpildījuma nodrošinājumu
▌ izpildījuma pieņemšanas un pretenziju izteikšanas kārtību
▌ izpildījuma garantijām
▌ intelektuālā īpašuma tiesībām
▌ līdzēju apliecinājumiem
▌ līdzēju konfidencialitātes saistībām un publicitātes noteikumiem
▌ līdzēju sadarbības kārtību
▌ noteikumiem par nepārvaramu varu
▌ līdzēju tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
▌ līguma grozīšanas kārtību
▌ līguma atcelšanas kārtību
▌ pirmstiesas strīdu izskatīšanas kārtību (…)
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Tipveida līgumi

▌ Pasūtītājs, izstrādājot līgumu, var izmantot konkrētajā preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu tirgū vispārpieņemtus tipveida līguma 
paraugus (turpmāk – tipveida līgums), ja tas atvieglo vai optimizē 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu vai darījuma noslēgšanu 
un ja pasūtītājs pārzina konkrēto tipveida līgumu, tā darbības 
mehānismu, no tā izrietošās tiesiskās sekas, kā arī līdzēju tiesību un 
pienākumu līdzsvaru, kas noteikts tipveida līgumā. Izmantojot 
tipveida līgumu, pasūtītāji nodrošina tā atbilstību šādiem tipveida 
līgumiem noteiktajām prasībām.

▌ Pasūtītājs, izstrādājot līgumu, var izmantot starptautisko organizāciju 
un līguma priekšmeta jomā kompetentu profesionālo organizāciju 
izstrādātos tipveida darījumu noteikumus, ja tas vienkāršo līguma 
struktūru, atvieglo līguma sastādīšanu vai optimizē preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu vai darījuma noslēgšanu un ja 
pasūtītājs pārzina konkrētos darījuma noteikumus, to darbības 
mehānismu, no tiem izrietošās tiesiskās sekas un līdzēju tiesību un 
pienākumu līdzsvaru, kas tajos noteikts. 
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Piemērojamie normatīvie akti 

Piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, bet līdzēji var vienoties, ka

līgumam piemēro citas valsts normatīvos aktus šādos gadījumos:

1. līguma izpildes vieta ir ārvalsts

2. pasūtītājs iepērk preces, pakalpojumu vai būvdarbus 
starptautiskajā tirgū, un saskaņā ar attiecīgajā tirgū pastāvošo 
praksi šajā tirgū slēgtiem darījumiem parasti tiek piemēroti  

ārvalsts normatīvie akti

3. pasūtītājs slēdz tipveida līgumu, kam saskaņā ar darījumu

slēgšanas praksi parasti tiek piemēroti ārvalsts normatīvie akti

4. pastāv cits pamatots iemesls ārvalsts normatīvo aktu piemērošanai

līguma izpildē

Pasūtītājs iekļauj nosacījumu par līgumam piemērojamiem normatīvajiem

aktiem visos līgumos:

1. kuru izpildes vai noslēgšanas vieta ir ārvalsts vai kas tiek slēgti ar 
ārvalsts personu vai personu apvienību, kurā ir vismaz viena 

ārvalsts persona

2. ja līgumam saskaņā ar starptautisko privāttiesību nosacījumiem

būtu piemērojams citas valsts likums 
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Riski saistībā ar līguma priekšmetu

Risku par līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami 
līguma pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas piegādātājs. Līgumā 
nosaka, ka šo risku uzņemas pasūtītājs, ja:

1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ, kurus līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt

2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc pasūtītāja iniciatīvas, pasūtītājam precizējot vai 
papildinot līguma priekšmetu vai līguma objektu

3. līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 
veikti neparedzētie darbi

Ja risku par līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem uzņēmies 
piegādātājs, neparedzētu darbu izpilde negroza līguma cenu. Ja risku par līgumā 
neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem uzņēmies pasūtītājs, līguma cena 
tiek grozīta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

Slēdzot līgumu, pasūtītājs ņem vērā, ka grozīt līguma priekšmetu, ietverot tajā piegādes, 
pakalpojumus un būvdarbus, kas nav paredzēti līgumā, kā arī izslēdzot no tā piegādes, 
pakalpojumus un būvdarbus, kas paredzēti līgumā, pasūtītājs var tikai tad, ja šāda 
iespēja ir skaidri un nepārprotami noteikta līgumā, norādot gadījumus, kad saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu līguma priekšmets var tikt grozīts, kā arī pieļaujamo grozījumu 
apjomu un būtību, vai ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem par līguma 
grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. 
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Avanss

Līguma cenas avansa maksājumi netiek paredzēti. Ir pieļaujami šādi 
izņēmumi:

1. pakalpojumu līgumos, kuros piegādātājs ir mikrouzņēmums, 
individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā (izņemot 
profesionālās darbības veicējus), avansa maksājums pieļaujams līdz 20 
% no līguma summas

2. būvdarbu līgumos avansa maksājums pieļaujams līdz 20 % no 
līguma summas

3. līgumos, kuros līguma izpildes uzsākšanai nepieciešami ievērojami 
paša piegādātāja sākotnējie ieguldījumi un avansa maksājums 
nepieciešams šo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai, avansa 
maksājums pieļaujams līdz 20 % no līguma summas

4. ja avansa maksājums un tā apmērs ir noteikts normatīvajos aktos 
par attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanu
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Nodrošinājums
Nodrošinājuma nosacījumus līgumā iekļauj, ja konstatējams vismaz viens no 
šiem apstākļiem: 

1. avansa summa ir 10 000 latu vai lielāka 

2. pasūtītājs līguma cenu maksā pa daļām pirms līguma pilnīgas izpildes, un 
līgumā ir noteiktas pasūtītāja tiesības atprasīt samaksāto līguma cenu noteiktos 
gadījumos

3. nepieciešams nodrošināt garantijas laika saistību izpildes ievērošanu

Pasūtītājs atsaka pieņemt nodrošinājumu, ja konstatējams vismaz viens no 
šiem apstākļiem:

1. nodrošinājuma dokumentā ir noteikts nodrošinātā prasījuma cesijas vai 
nodrošinājuma izlietošanas tiesību aizliegums

2. nodrošinājums var tikt izlietots, tikai ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā

3. nodrošinājuma dokumenta noteikumi ierobežo, apgrūtina vai novilcina 
pasūtītāja iespēju izlietot tajā paredzēto nodrošinājumu vai nodrošinājuma 
izlietošana ir saistīta ar nepamatoti īsu termiņu vai citiem pasūtītāju 
ierobežojošiem nosacījumiem
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Nodrošinājuma veidi

Līgumā var noteikt šādus nodrošinājuma veidus: 

1. ķīla

2. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums

3. trešās personas galvojums

4. ieturējums

5. apdrošināšana

6. apdrošināšanas atlīdzības cesija
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Līguma izpildes apturēšana uz laiku

Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu 
instrumenta finansētā projektā, pasūtītājs līgumā paredz tiesības 
apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:

1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta 
plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar 
to pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu 
instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā 
paredzēto maksājuma saistību segšanai

2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes 
vai Ministru kabineta lēmumu

3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes pārbaudes 
laiku
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Intelektuālā īpašuma tiesības

Līgumos par programmatūras izstrādi, licencēšanu, uzturēšanu, 
datubāzu un informācijas sistēmu izveidi, apkalpošanu, uzturēšanu un 
citos līdzīgos līgumos pasūtītājs paredz noteikumus, kas nodrošina, ka 
pēc līguma izbeigšanas pasūtītājs var tiesiski un faktiski pārņemt 
līguma izpildi un turpināt līgumā paredzētās darbības pats vai nodot tās 
citam piegādātājam.

Līgumā paredz nosacījumus, atbilstoši kuriem pasūtītājs iegūst un kļūst 
tiesīgs izmantot programmatūras pirmkodu un citas intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja tas ir nepieciešams, lai pasargātu pasūtītāju pret 
riskiem, kas tam rodas piegādātāja maksātnespējas vai likvidācijas dēļ. 
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Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Atbildība netiek ierobežota par šādiem pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem:

1. zaudējumi, kas rodas, nepildot vai pārkāpjot līgumu ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības;

2. zaudējumi lietas (līguma objekta) attiesājuma gadījumā;

3. zaudējumi trešo personu prasībās par trešo personu intelektuālā īpašuma vai citu tiesību 
pārkāpumiem;

4. noziedzīga nodarījuma radīti zaudējumi;

5. zaudējumi, kas rodas, atceļot līgumu piegādātāja vainas dēļ;

6. zaudējumi, kas rodas, pasūtītājam izlietojot normatīvajos aktos vai līgumā noteiktu tiesību, izņemot 
gadījumu, ja tiesa atzīst tiesības izlietošanu par apzināti nepamatotu. 

Papildus zaudējumu atlīdzības pienākumam līgumā var paredzēt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
tai skaitā:

1. Līgumsodu  un nokavējuma procentus

2. tiesības prasīt līguma cenas samazinājumu

3. atteikuma tiesības un atprasījuma tiesības

4. atkāpšanos no līguma un līguma darbības apturēšanu
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Līguma izbeigšana

▌ Ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina 
nepārvarama vara

▌ Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi 
normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, 
un to dēļ tiek piemērota projekta izmaksu korekcija vismaz 50 % 
apmērā

▌ Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu 
plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir 
būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta 
finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā paredzēto 
maksājuma saistību segšanai
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Noslēguma nosacījums

Šo instrukciju piemēro līgumiem, kas tiek slēgti vai par kuru 
noslēgšanu publiskais iepirkums tiek uzsākts pēc instrukcijas 
spēkā stāšanās dienas.

 

 

Jautājumi?

Paldies par uzmanību!

Solvita Gulbe

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja

Valsts kancelejas Eiropas 

Savienības struktūrfondu departaments

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Tālr.: 67082930, fakss: 67082968

E-pasts: essd@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Grozījumi tiesību aktos 
saistībā ar euro ieviešanu

 

▌ Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai 
vadlīnijas

▌ Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 
noteikumi Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi”

▌ Normatīvo aktu sagatavošanas rokasgrāmata 

2

  

Grozījumi tiesību aktos 
saistībā ar euro ieviešanu 

(2013)/ 32 
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Teksta svītrošana 

▌ Visām ziņojumā 
minētajām summām ir 
jābūt izteiktām latos 
un euro.

▌ Maksājumu veic latos, 
euro vai attiecīgās 
valsts valūtā.

▌Svītrot vārdus "latos 
un"

▌Svītrot vārdu "latos"

3

 

Teksta svītrošana 

▌ Ar nodokli neapliek preču 
importu komerciālā nolūkā, 
ja to kopējā vērtība 
nepārsniedz 
22 euro vai ekvivalentu

summu latos.

▌ Ar nodokli neapliek preču 
importu komerciālā nolūkā, 
ja to kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 22 vai 
ekvivalentu summu latos

▌ Svītrot vārdus "vai 
ekvivalentu summu latos".

▌ Svītrot vārdus "vai 
ekvivalentu summu latos".

4
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro "

▌ Vidējā darījuma 
summa latos bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā

▌ Vidējā darījuma 
summa euro bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā 



▌ Vidējā darījuma 
summa (euro) bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā 

?
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro "

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
latos vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim, un tā 
noteikta atbilstoši 
nekustamā īpašuma 
tirgus informācijai.

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
euro vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim..                   

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
(euro) vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim..                   ?

6
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro "

▌ Pēc ārvalsts valūtā 
maksājamo debitoru 
parādu atlikumu 
pārrēķināšanas iegūto 
novērtējuma palielinājumu 
latos (turpmāk - pozitīvā 
starpība) iegrāmato 
ieņēmumos, bet 
novērtējuma 
samazinājumu latos
(turpmāk - negatīvā 
starpība) noraksta 
izdevumos.

▌ Pēc .. pārrēķināšanas iegūto 
novērtējuma palielinājumu 
euro (turpmāk - pozitīvā 
starpība) iegrāmato 
ieņēmumos, bet novērtējuma 
samazinājumu euro (turpmāk 
- negatīvā starpība) noraksta 
izdevumos. 

▌ Pārrēķinot ārvalsts valūtā 
maksājamo debitoru parādu 
atlikumu euro, iegūto 
novērtējuma palielinājumu .. 
iegrāmato ieņēmumos, bet 
novērtējuma samazinājumu .. 
noraksta izdevumos. ???

7

 

Vārdu aizstāšana ar vārdu "euro "

▌ Fiksētas likmes īstermiņa 
krājobligācijas eiro valūtā 
(latos)

▌ Projekta kopējās izmaksas 
(LVL)

▌ Tiešās attiecināmās 
izmaksas, Ls

▌ Deklarācijā naudas 
summas uzrāda latos un 
santīmos.

▌ Latvijas nacionālā valūta 

▌ Aizstāt vārdus "eiro valūtā 
(latos)" ar vārdu  "euro"

▌ Aizstāt saīsinājumu "LVL" 
ar vārdu "euro"

▌ Tiešās attiecināmās 
izmaksas, euro

▌ Deklarācijā naudas 
summas uzrāda euro un 
centos

▌ euro / Eiropas Savienības 
vienotā valūta 

8
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Vārdu "Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss " 
aizstāšana ar vārdiem "grāmatvedībā izmantojamais 

ārvalstu valūtas kurss "

▌ Atmaksai pieprasītā kopējā 
nodokļa summa norādīta 
atbilstoši Latvijas Bankas 
noteiktajam valūtas 
kursam 

▌ Nosakot īres un komunālo 
izdevumu atbilstību 
noteiktajam limitam, par 
pamatu ņem Latvijas 
Bankas noteikto valūtas 
kursu īres līguma 
noslēgšanas dienā

▌ Atmaksai pieprasītā kopējā 
nodokļa summa norādīta 
atbilstoši grāmatvedībā 
izmantojamam ārvalstu 
valūtas kursam 

▌ Nosakot īres un komunālo 
izdevumu atbilstību 
noteiktajam limitam, par 
pamatu ņem grāmatvedībā 
izmantojamo ārvalstu 
valūtas kursu īres līguma 
noslēgšanas dienā

9

 

Teksta izteikšana jaunā redakcijā

▌ 1. Atmaksai pieprasītā 
kopējā nodokļa 
summa norādīta latos 
atbilstoši Latvijas 
Bankas noteiktajam 
valūtas kursam un nav 
mazāka par:

1.1. summu, kas atbilst
EUR 400

Izteikt 1.punktu šādā 
redakcijā: 
..............

10
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Teksta izteikšana jaunā redakcijā

▌ 1. Atbalsta 
pretendents projekta 
iesniegumam, kura 
kopējā attiecināmo 
izmaksu summa 
nepārsniedz 140 560 
latu (EUR 200 000 
ekvivalentu latos), 
pievieno:

▌ Izteikt 1.punkta ievaddaļu 
šādā redakcijā: 

"1. Atbalsta pretendents 
projekta iesniegumam, 
kura kopējā attiecināmo 
izmaksu summa 
nepārsniedz  ... euro, 
pievieno:"

vai

▌ Aizstāt skaitļus un vārdus 
"140 560 latu 
(EUR 200 000 
ekvivalentu latos)" ar 
skaitli un vārdu "... euro"

11

 

Teksta izteikšana jaunā redakcijā

▌ 4.2. projekta budžetu 
sastāda vienā no 
šādām valūtām:

4.2.1. Latvijas valsts 
latos;

4.2.2 Eiropas Savienības 
vienotajā valūtā;

4.2.3. Amerikas 
Savienoto Valstu dolāros.

▌ Izteikt 4.2.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

"4.2. projekta budžetu 
sastāda vienā no šādām 
valūtām:

4.2.1. euro;

4.2.2. Amerikas Savienoto 
Valstu dolāros."

vai

▌ Svītrot 
4.2.1.apakšpunktu.

12
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Ja nav nepieciešami citi grozījumi, bet tekstā ir lietots

valūtas kods "EUR" vai vārdi "Eiropas Savienības 
vienotā valūta ",

tos ar vārdu "euro" var neaizstāt

▌ Atgūto summu pārrēķina Eiropas Savienības vienotajā valūtā, 
ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par līdzekļu 
izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.

▌ Viesnīcas maksas norma (EUR)

▌ Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba 
braucieniem) uz ārvalstīm 

Atstāj esošajā redakcijā

13

 

▌ Izdod jaunus noteikumus

Grozījumi cenrāžos

14
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1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs" (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi.

...

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts
aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 198.nr.).

8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic
latos, piemēro Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra
noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi".

9. Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā/
2014.gada 1.janvārī.

Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" 
publisko maksas pakalpojumu cenrādis

15

 

▌ Izdara grozījumus spēkā esošajos noteikumos

Grozījumi cenrāžos

16
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1. Noteikumi nosaka Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro
maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ārlietu ministrija sniedz konsulāros maksas
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Ja maksu par konsulāro pakalpojumu Latvijas
Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (turpmāk
– pārstāvniecība) iekasē ārvalsts valūtā, maksas apmēru nosaka
attiecīgajā ārvalsts valūtā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem
pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā.

...

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta
2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1333 "Noteikumi par
Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"
(Latvijas Vēstnesis, 2009, 187.nr.).

7. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu 
cenrādis (spēkā esošā redakcija)
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1. Aizstāt 2.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitļiem un 
vārdiem "(1. un 2.pielikums)".

2. Aizstāt 3.punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".
3. Papildināt noteikumus ar 8., 9.un 10.punktu šādā 

redakcijā:

"8. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 
31.decembrim. 

9. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

10. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas 
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic 
latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu."

4. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu 
"1.pielikums".

5. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:
(... norādītas cenas euro)

Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.92 
„Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” (Latvijas 
Vēstnesis, 2013, 37.nr.) šādus grozījumus:

2
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1. Noteikumi nosaka Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro 
maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ārlietu ministrija sniedz konsulāros maksas
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Ja maksu .. iekasē ārvalsts valūtā, maksas apmēru
nosaka attiecīgajā ārvalsts valūtā saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem
pakalpojumiem euro un ārvalstu valūtā.

...

8. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.

9. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.

10. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro
ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas
apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu
1.pielikumu.

(konsolidētā redakcija)

3

 

Konsultācijas

Inese Gailīte - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, 
Juridiskā departamenta vadītāja

inese.gailite@mk.gov.lv

67082889

Sandra Rocēna - Valsts kancelejas juriskonsulte

sandra.rocena@mk.gov.lv

67082886

Daina Vaivare – Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta 
vadītāja

daina.vaivare@mk.gov.lv

67082878

4
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▌Pateicos par uzmanību!

5
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Par Ministru kabineta tiesībām uzdot valsts kapitālsabiedrībām uzdevumus 

Ministru kabineta rīkojumā 

 

 Tieslietu ministrija ir identificējusi problēmu saistībā ar Ministru kabineta tiesībām 

uzdot Ministru kabineta rīkojumā uzdevumu valsts kapitālsabiedrībām (piemēram, Ministru 

kabinetā tiek izsniegti izskatīšanai un pieņemti lēmumi, kas ir kapitālsabiedrības valdes, nevis 

Ministru kabineta kompetencē). Lai nošķirtu gadījumus, kad Ministru kabinets ir tiesīgs uzdot 

valsts kapitālsabiedrībai konkrētu uzdevumu veikšanu, kā arī skaidrotu situācijas, kad Ministru 

kabinets ir tiesīgs citādā veidā pieņemt lēmumus, kas attiecas uz valsts kapitālsabiedrībām 

(piemēram, rīkojoties kā valsts kapitālsabiedrības dalībnieks) ir sagatavots šis izvērtējums. 

Tajā tiek skaidroti trīs veidi, kādos var izpausties Ministru kabineta norādījums valsts 

kapitālsabiedrībai veikt konkrētas darbības: 

Ministru kabineta lēmums, tam rīkojoties kā valsts kapitālsabiedrības dalībniekam; 

Ministru kabineta atļauja kapitālsabiedrībai veikt konkrētas darbības; 

Ministru kabineta rīkojums (uzdevums) valsts kapitālsabiedrībai. 

 

Ministru kabineta lēmums, tam rīkojoties kā valsts kapitālsabiedrības 

dalībniekam 

Ministru kabinets ir publiska persona un tā pamatā darbojas publisko tiesību jomā, 

kuras regulācijas mehānisms ir „aizliegts viss, kas nav atļauts”5, tāpēc Ministru kabinetam 

jādarbojas atbilstoši tam piešķirtajai kompetencei. Savukārt, valsts kapitālsabiedrība ir privāto 

tiesību subjekts, kura vadīšanas un pārstāvības funkcija ir uzticēta tā valdei. Ņemot vērā 

minēto, Ministru kabinets var uzdot uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai vai lemt par jautājumu, 

kas saistīts ar valsts kapitālsabiedrības veicamajām darbībām, tikai tad, ja šāda Ministru 

kabineta kompetence ir noteikta normatīvajā aktā un tikai tādā apjomā, kādā tā paredzēta 

normatīvajā aktā (t.i., ja konkrēts jautājums ir saistīts ar valsts kapitālsabiedrības vadīšanu un 

pārstāvību, tas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ietilpst valsts kapitālsabiedrības valdes 

funkcijās un Ministru kabinets konkrētu jautājumu var izlemt, saskaņot vai citādi iesaistīties 

jautājuma risināšanā tikai tad, ja normatīvais akts to paredz). Piemēram, likums „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” paredz gadījumus, kad Ministru kabinets 

pieņem lēmumus attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām (49.pants un 77.pants noteic, kādus 

lēmumus Ministru kabinets pieņem kā valsts kapitālsabiedrības dalībnieks (akcionārs) (skatīti 

pielikumā Ministru kabineta 2011.gada 16.augsuta rīkojumu Nr.373 „Par valsts akciju 

sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu”), 8.pants paredz Ministru 

kabineta tiesības lemt par valsts izšķirošās ietekmes iegūšanu (skatīt pielikumā Ministru 

kabineta 2011.gada 27.oktobra rīkojumu Nr.626 „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa 

satiksme’ izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „LGS MĀCĪBU 

CENTRS”)). Minētie jautājumi nav uzskatāmi par uzdevumu došanu valsts kapitālsabiedrībai, 

bet gan par normatīvajos aktos noteikto Ministru kabineta funkciju (šajā gadījumā – dalībnieka 

(akcionāra) kompetences) izpildi. 

                                                           
5 J.Neimanis. Ievads tiesībās. Rīga:  zv. adv. J.Neimanis, 2004, 115. lpp 

Par Ministru kabineta tiesībām uzdot valsts 
kapitālsabiedrībām uzdevumus Ministru kabineta 

rīkojumā (2012)/ 31 
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Ministru kabineta atļauja kapitālsabiedrībai veikt konkrētas darbības 

Norādām, ka ir būtiski nošķirt gadījumus, kad Ministru kabinets dod uzdevumu valsts 

kapitālsabiedrībai, no gadījumiem, kad Ministru kabinets dod atļauju konkrētu darbību 

veikšanai, piemēram, valsts mantas atsavināšanai. Norādām uz vairākiem piemēriem Ministru 

kabineta atļaujām: 

 1. Ministru kabineta rīkojumos (turpmāk – MK rīkojums) par valsts mantas pārdošanu 

tiek noteikts – atļaut valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 

pārdot izsolē valsts nekustamo mantu, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu 

ministrijas (atsevišķos gadījumos arī citas ministrijas) personā. Saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma noteikumiem VNĪ organizē valsts īpašuma atsavināšanas 

procesu. Privātpersonas pašas var vērsties VNĪ un lūgt atsavināt kādu valsts īpašumu un 

atsevišķos gadījumos VNĪ var arī atsavināt valsts īpašumu bez Ministru kabineta atļaujas 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajos gadījumos. Ministru kabineta 

atļauja VNĪ atsavināt valsts īpašumu nepieciešama tajos gadījumos, kad īpašuma, kas 

zemesgrāmatā ir korroborēts uz valsts vārda kādas ministrijas personā, atsavināšana notiek uz 

Ministru kabineta rīkojuma pamata (skatīt pielikumā Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija 

rīkojumu Nr. 338 „Par valsts nekustamās mantas pārdošanu”). 

2. MK rīkojumos par meža zemes iznomāšanu tiek dota atļauja valsts akciju sabiedrībai 

„Latvijas valsts meži” iznomāt valsts meža zemi kādam privāto tiesību subjektam. Saskaņā ar 

Meža likuma 4.panta otro daļu valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda 

Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un 

aizsardzību veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas nodibināta valsts meža 

īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

pērk vai atsavina meža zemi, tikai pamatojoties uz ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu (skatīt 

pielikumā Ministru kabineta 2011.gada 7.janvāra rīkojumu Nr.7 „Par neapbūvēta valsts 

zemesgabala „Cūksilu meža masīvs” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļas 

iznomāšanu”). 

Minētajos piemēros Ministru kabinets nevis dod uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai, 

bet gan pieņem lēmumu, kas saistīts ar rīcību ar valsts nekustamo mantu un valsts meža zemi.  

 

Ministru kabineta rīkojums (uzdevums) valsts kapitālsabiedrībai 

Civiltiesību departamenta ieskatā, vienīgais gadījums, kad Ministru kabinets var dot 

uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai, ir situācija, kad valsts kapitālsabiedrība darbojas publisko 

tiesību jomā, t.i., tai ir deleģēts kāds valsts pārvaldes uzdevums un attiecīgā uzdevuma izpildei 

Ministru kabinets var dot papildus norādījumus. Norādām uz šādu piemēru Ministru kabineta 

uzdevumam: 

MK rīkojumos par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai tiek uzdots – Finanšu 

ministrijai (vai jebkurai citai ministrijai), kuras valdījumā atrodas valsts īpašuma objekts, 

likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” 

(turpmāk – Privatizācijas aģentūra) pārņemt to savā valdījumā, sastādīt attiecīgu pieņemšanas 

un nodošanas aktu. Šāda veida rīkojumos Privatizācijas aģentūrai ir uzdots uzdevums pārņemt 

savā valdījumā rīkojuma projektā norādīto nekustamo īpašumu. Šāds uzdevums Privatizācijas 

aģentūrai ir pieļaujams, jo likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 

5.pants noteic, ka valsts īpašuma objekta privatizāciju valsts vārdā organizē un veic 

Privatizācijas aģentūra, kuras dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību 

nosaka šis likums un Privatizācijas aģentūras statūti (skatīt pielikumā Ministru kabineta 

2011.gada 16.marta rīkojums Nr. 100 „Par valsts īpašuma objekta Lejas ielā 13, Rīgā, 

nodošanu privatizācijai”). Līdz ar to attiecīgais uzdevums tiek dots konkrētā deleģētā valsts 
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pārvaldes uzdevuma ietvaros. Tātad konkrētajā gadījumā Privatizācijas aģentūra pilda valsts 

deleģētu uzdevumu un tai ir jāpilda MK rīkojumi privatizācijas jomā. 

 Praksē bieži ir vērojams, ka Ministru kabinets dot uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai 

kā privāto tiesību subjektam (skatīt pielikumā Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par valsts 

nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības „Latvenergo” pamatkapitālā”). Piemēram, 

lemjot par valsts kapitālsabiedrības izmaksājamo dividenžu apmēra samazināšanu vai par 

dividenžu neizmaksu, Ministru kabinets vienlaikus dod rīkojumu valsts kapitālsabiedrībai, 

norādot kā tai ir jāizmanto attiecīgā peļņa (skatīt pielikumā Ministru kabineta rīkojuma 

projektu „Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības „VRC Zasulauks” peļņas 

daļu). Vēršam uzmanību, ka lēmumu par dividenžu apmēra samazināšanu vai par dividenžu 

neizmaksu, Ministru kabinets pieņemt atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 3.pantā un uz minētās normas pamata izdotajos Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai. Vienlaikus norādām, ka normatīvie akti neparedz 

Ministru kabinetam tiesības noteikt, kādā veidā valsts kapitālsabiedrībai jāizmanto tās peļņa. 

Šādu norādi valsts kapitālsabiedrībai varētu dot tās valsts kapitāla daļu turētājs (nozares 

ministrija). Ņemot vērā, ka valsts kapitāla daļu turētājs ir publisko tiesību subjekts, attiecīgu 

uzdevumu Ministru kabinets var dot valsts kapitāla daļu turētājam, kuram, savukārt, ir 

jānodrošina minētā rīkojuma izpilde valsts kapitālsabiedrībā (skatīt pielikumā Ministru 

kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumu Nr.423 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts 

akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” peļņas daļu”). 

  

Secinājumi 

Ministru kabinets MK rīkojumos valsts kapitālsabiedrībām nevar uzdot uzdevumu, 

tomēr var pieņemt lēmumus, kas izriet no normatīvajiem aktiem attiecībā uz tām. Vienīgais 

izņēmums, kad Ministru kabinets var dot kādus uzdevumus valsts kapitālsabiedrībām ir tad, ja 

valsts kapitālsabiedrībai ir deleģēti kādi valsts pārvaldes uzdevumi un attiecīgo uzdevumu 

izpildei ir nepieciešami atsevišķi Ministru kabineta rīkojumi vai lēmumi. 

 

Pielikumā: MK rīkojumu un MK rīkojumu projektu paraugi uz 8 lp. 

 

 

Kinča 67036994 

Lielkalne 67036949 
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Par izmaiņām
Ministru kabineta kārtības rullī

LĪGA PEINBERGA
Dokumentu nodrošinājuma 

departamenta vadītāja
Tālr.: 67082866

E-pasts: liga.peinberga@mk.gov.lv

SOLVEIGA LĪCE
Juridiskā departamenta vadītāja 

vietniece
Tālr.: 67082915

E-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

15.09.2011.

INTA KROJA
Dokumentu aprites departamenta 

vadītāja
Tālr.: 67082832

E-pasts: inta.kroja@mk.gov.lv

 

▌ MK rīkojuma projekti par:

▌ MK rīkojumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma 
izpildes termiņa pagarinājumu

▌ amatpersonu pārcelšanu

▌ amatpersonu amatu savienošanu

▌ naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

▌ amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās

▌ finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem

▌ MK noteikumu projekti par kārtību, kādā īsteno ES fondu 
plānošanas dokumentos norādītās ES fondu aktivitātes.

▌ Saskaņošana noteikta MKKR 111.punktā.

▌ Termiņš atzinumu sniegšanai 2 nedēļas, ja steidzami vismaz 
– 3 darbadienas.

VSS nav jāsludina (MKKR 73.p.)

2

  

Par izmaiņām Ministru kabineta 
kārtības rullī (2011)/ 30 
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▌ Ja atzīst tiesību aktu par spēku zaudējušu

▌ Ja svītro institūcijas nosaukumu

▌ Ja groza atsauci uz likumu

▌ Nevar piemērot tiesību aktu projektiem, kas rada 
papildu izmaksas vai administratīvo slogu sabiedrībai

Noklusējuma saskaņošanas 
piemērošana (MKKR 73.1 p.)

3

 

4

▌ Pieteikumā norāda projekta iesniegšanas 
pamatojumu (MKKR 74.p., 74.1 p.)

▌ Tehniskajiem projektiem neatzīmē 
saskaņojumus, nepiesakās uz atzinumu 
sniegšanu

▌ Ja piesakās atzinuma sniegšanai – iebilst pret 
noklusējuma saskaņojuma piemērošanu

▌ VSS pamato iebildumu. Ja ministrija – VSS lemj par 
piemērošanu; ja citas institūcijas – izvērtē, izsludina. 
(MKKR 78.1 p.)

▌ Pieprasījumu aizpildīt anotācijas sadaļas nosūta 
e-pastā.

Projektu pieteikšana izsludināšanai
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6
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7

 

▌ Tehniskie projekti – ja nedēļas laikā pēc izsludināšanas 
sniedz atzinumu vai informē, ka būs iebildumi un šajā 
gadījumā atzinumu sniedz kopumā 2 nedēļu laikā un 
skaņošanu turpina parastajā kārtībā.

▌ Valsts kancelejas (VK SAD) saskaņojums nepieciešams par 
tiesību aktu projektiem, kas attiecas uz valsts pārvaldes 
institucionālo uzbūve un darbības principiem.

▌ Saskaņojums nepieciešams arī no UNESCO Nacionālās 
komisijas, ja projekts attiecas uz LR starptautiskajām 
saistībām UNESCO darbības jomā (izglītība, zinātne, 
kultūra, vide, informācija un plašsaziņas līdzekļu darbības 
joma).

▌ Ja VK SAD konstatē būtiskus iebildumus, sagatavo 
atzinumu un kopā ar priekšlikumiem par virzību sniedz MP. 
Pārstrādāto projektu izsludina no jauna VSS (MKKR 91.1 p.)

Projektu skaņošana

8
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▌ Jāskaņo arī ar ĀM (starptautiskos līgumus, to projektus)

▌ Ja TM, FM, ĀM konstatē, ka nav sniegts pamatojums 
steidzamībai vai tas nav sniegts pēc būtības (MKKR 119.p.):

▌ tā nekavējoties informē (elektroniski) atbildīgo ministriju 
un VK

▌ atbildīgā ministrija projektu iesniedz noteiktā kārtībā, 
izsludinot VSS

▌ Atbildīgai ministrijai pienākums informēt nevalstiskās 
organizācijas, kas piedalījušās projekta izstrādē vai 
sniegušas atzinumu, par to, ka projekts tiks virzīts uz MK 
steidzamības kārtībā (MKKR 122.2 p.)

▌ informē, nosūtot izziņu par iebildumiem

▌ informē atsevišķi elektroniski

MK lietas

9

 

▌ Audioierakstu veic arī VSS un MK sēžu slēgtajā daļā.

▌ Svītroti ministriju parlamentārie sekretāri.

▌ Politikas jomas papildinātas ar jaunu apakšjomu: Valsts 
īpašuma pārvaldība (10.6.p.).

▌ Pavadvēstulē par ierobežotas pieejamības statusu 
jānorāda arī institūcijas, kurām pēc parakstīšanas 
jānosūta pieņemtais tiesību akts.

▌ Svītrota prasība pievienot grozāmo tiesību aktu un 
plānošanas dokumentu izrakstu, kā arī attiecīgo ES tiesību 
aktu vai tā izrakstu, ar kuru saistībā tiesību akta projekts 
izstrādāts.

Citas izmaiņas

10
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▌ Statusa noteikšanas pamatojums, 
nepieciešamība

▌ Kuriem dokumentiem tas nosakāms un tā 
noformējums

▌ Kā maināms statuss – “vēlāk vienmēr var 
vairāk”

Par ierobežotas pieejamības statusu

11

 

▌ Reģistrējot ministriju iesniegtos pieteikumus izsludināšanai
Valsts sekretāra sanāksmē, jāsaskaras ar sekojošām 
neprecizitātēm, pārsvarā tehniskām, kas pie liela pieteikto 
projektu apjoma būtiski apgrūtina darbu:

▌ neievēro pieteikumu iesūtīšanas termiņu (otrdienās līdz 
plkst. 12.00), pieteikumi tiek vairākkārt papildināti;

▌ nekorekti norāda izsludināmā projekta veidu;

▌ pievieno paskaidrojošus informatīva rakstura materiālus.

Par nepilnībām projektu iesniegšanā

12
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▌ Pavadvēstulē minēta neprecīza vai nepilnīga informācija:

▌ pirms iesniegšanas nav aizpildīti dokumenta rekvizīti;

▌ nav norādīts iesniegšanas pamatojums vai kļūdaini norādīts;

▌ nav norādīta visa informācija par Valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātā projekta saskaņošanas procedūru, tai skaitā par 
institūcijām, kas veikušas saskaņojumu sistēmā DAUKS, kā 
arī nav norādīta informācija par noklusējuma 
saskaņojumiem.

▌ Iesniedzot projektu, netiek pievienoti visi nepieciešamie 
pavadošie dokumenti, piemēram, atzinumi, tai skaitā pozitīvie 
saskaņojumi. Ja ministriju atzinumos izteikti iebildumi, netiek 
pievienota izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem. 
Attīstības plānošanas dokumentiem netiek pievienots 
kopsavilkums.

▌ Pirms dokumenta iesniegšanas sistēmā DAUKS nav ņemta vērā 
sagatavotāja norādītā informācija, kā rezultātā precizētos 
projektus sistēmā DAUKS iesniedz kā jaunus.

▌ Tiesību akta projektu neiesniedz sistēmā DAUKS, bet gan 
nosūta pa e-pastu kā elektroniski parakstītu dokumentu.

13

 

▌ Ja pavadvēstulē ir norāde par projektiem, kas skatāmi Ministru 
kabineta sēdē paketē, tie sistēmā DAUKS iesniedzami 
vienlaikus.

▌ Iesniedzot dokumentus Valsts kancelejā ar lietojuma 
ierobežojumu „IP” vai „DV”, dienesta atzīmes precīzi norādāmas 
ne tikai uz dokumentiem, kuriem ministrija pati piešķir attiecīgo 
statusu, bet arī uz visiem tiem dokumentiem, kas satur tādu 
informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav 
vispārpieejama informācija (piemēram, paskaidrojošie materiāli 
saistībā ar fizisko personu privāto dzīvi)”.

▌ Iesniedzot steidzamos projektus ar statusu „Dienesta 
vajadzībām” papīra formātā, dokumentu elektroniskā versija 
tiek iesniegta ar krietnu novēlošanos (piemēram, nosūtot 
kriptētu e-pastu).

▌ Personas dzīves aprakstā (CV) jāiekļauj tikai lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, 
izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes).

14
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 Spriedums Būtība Tēzes 

1. Satversmes 

tiesas 

2007. gada 

9. oktobra 

spriedums 

lietā Nr. 

2007-04-

03 20 

Par Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumu 

Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, 

aprēķināšanas un uzskaites kārtība" 2.punkta vārdu un 

skaitļu "(bet ne agrāk kā no dienas, kad persona 

sasniegusi 15 gadu vecumu, izņemot šo noteikumu 

40.punktā norādīto gadījumu)" atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 64., 91. un 109.pantam. 

Jēdziens "kārtība" tā vispārpieņemtajā nozīmē saprotams kā 

norises īstenošanas veids, darbības organizācija (sk.: Latviešu valodas 

vārdnīca: 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. - Rīga: Avots, 2006, 

491.lpp.). Šis  jēdziens nepārprotami norāda uz Ministru kabineta 

noteikumu procesuālo raksturu, proti, noteiktas procedūras 

izstrādāšanu. Līdz ar to noteikumos nevar būt iekļautas materiālās 

normas, kas veidotu jaunas, pilnvarojumā neparedzētas tiesiskās 

attiecības un ierobežotu pamattiesības  

Latvijā Ministru kabinets ārējo normatīvo aktu var izdot tādā 

gadījumā, ja likumdevējs likumā formulējis speciālu deleģējumu šāda 

akta izdošanai un noteicis izpildvaras kompetences robežas. 

Nosacījums, ka likumā jābūt gan tieši ietvertam pilnvarojumam 

izdot noteikumus, gan norādītiem šo noteikumu galvenajiem virzieniem, 

izriet no prasības, lai likumdevējs pats izšķirtu tikai svarīgākos sabiedrības 

dzīves jautājumus. Ņemot vērā to, ka pilnībā visus jautājumus 

likumdošanas ceļā regulēt nav mērķtiecīgi, likumdevējam šie jautājumi ir 

vismaz jāapsver. Par šādu apsvērumu izdarīšanu liecina pilnvarojums 

tādu vai citādu jautājumu detalizētāk noregulēt Ministru kabineta 

noteikumos . 

Pārvaldes kārtībā Ministru kabinets var izdot vienīgi likumam 

pakārtotus normatīvus aktus, tātad noteikumiem jāatbilst likumam. 

Noteikumus izdod, lai palīdzētu īstenot dzīvē likumus. To panāk, 

Satversmes tiesas spriedumu tēzes par deleģējošo 
likuma normu interpretāciju(2011)/ 29 
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noteikumos konkretizējot likuma normas. Ministru kabinets, izdodot 

noteikumus, nedrīkst tajos ietvert tādas normas, kas nav uzskatāmas par 

palīglīdzekļiem likuma normas īstenošanai"  

Uz speciālā deleģējuma pamata izdoti Ministru kabineta 

noteikumi veido to normatīvo aktu daļu, kura radusies nevis likumu 

izstrādes, bet to izpildes ceļā. Šo noteikumu saturu galvenokārt veido 

procesuālās normas, kas darbojas kā iepriekš likumā noteikto tiesību 

iedzīvināšanas instruments. Atsevišķos gadījumos Ministru kabineta 

noteikumu saturu varētu veidot arī materiālās normas, taču tām jābūt 

pieņemtām, pamatojoties uz īpašu likumdevēja pilnvarojumu. 

Ar pilnvarojuma mērķi saprot to, ko likumdevējs centies panākt, 

piešķirot Ministru kabinetam tiesības noregulēt attiecīgo jautājumu. 

Deleģējošai normai ir jāidentificē likumdošanas deleģējuma 

mērķis, saturs un apjoms tik skaidri, lai būtu saprotams, kādus 

noteikumus valdība var izdot. Deleģējuma apjoms nozīmē to, ciktāl 

Ministru kabinets var rīkoties, izstrādājot un izdodot tiesību normas 

 

 

2. Spriedums, 

pieņemts 

21.11.2005 

(reģ. nr. 

Nr. 2005-

03-030) 

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. pantā likumdevējs ir 

ietvēris tiesību normu, kas noteic, ka „notiesātajiem par 

padarīto darbu maksā Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā”. 

MK noteikumos tika paredzēts, ka „notiesātā minimālā 

mēneša darba alga un minimālā stundas tarifa likme nedrīkst 

Tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana ir tiesību normas spēkā 

esamības priekšnoteikums. Tāpēc visupirms jāizvērtē, vai šī kārtība ir 

ievērota. No lietā esošajiem materiāliem nav konstatējams, ka Saeima 

likumdošanas ceļā būtu apsvērusi jautājumu par to, vai notiesātajiem 

jānosaka citāda minimālā darba samaksa nekā pārējiem 

nodarbinātajiem. Kodeksa 51. panta piektā daļa nepilnvaro Ministru 

kabinetu izdot šāda satura noteikumus. 
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būt mazāka par 40% no Ministru kabineta noteiktās minimālās 

mēneša darba algas (stundas tarifa likmes) valstī” 

 

 Nav pieļaujama personas pamattiesību ierobežošana, 

atsaucoties uz neskaidru vai pārprotamu likumdevēja pilnvarojumu. 

Ja likumdevēja pilnvarojuma apjoms rada šaubas, Ministru 

kabinetam šis pilnvarojums jāīsteno, iespēju robežās izvairoties no 

personas pamattiesību ierobežošanas, ja vien uz ierobežojumu 

nepieciešamību nav tieši norādīts pilnvarojošajā normā. 

 

 

 

3. Spriedums, 

pieņemts 

23.09.2008 

(reģ. nr. 

2008-01-

03) 

 

Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.312 

"Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra 

noteikumos Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu 

ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma 

ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas 

biodegvielai"" 4. punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu 

biodīzeļdegvielas ražošanai 7 813 953 litri - lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai "Latraps" un 3 255 

814 litri - akciju sabiedrībai "Baltic Holding Company"  

atbilstību Biodegvielas likuma 8.panta pirmajai daļai un likuma 

"Par akcīzes nodokli" 8.panta ceturtās daļas 1.punktam 

Biodegvielas likuma 8. panta pirmo un otro daļā: 

"(1) Valsts atbalsts ikgadējā minimāli nepieciešamā 

biodegvielas daudzuma ražošanai tiek piešķirts un finansiālā 

Tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana ir tiesību normas spēkā 

esamības priekšnoteikums. Tādējādi jāizvērtē, vai Ministru kabinets, 

ietverot savu noteikumu pielikumā individuāla rakstura regulējumu, šo 

kārtību ievēroja, respektīvi, vai Ministru kabinets bija tiesīgs ietvert 

noteikumos individuālu regulējumu. 

 

Pilnvarojuma apjoms nozīmē to, ciktāl Ministru kabinets var 

rīkoties, izstrādājot un izdodot tiesību normas (17.p.) 

Valsts institūcijas nekādos apstākļos nedrīkst rīkoties ultra vires, 

jo ar šādu rīcību tās aizskartu personu tiesības un brīvības un līdz ar to 

tiktu grauta uzticēšanās tiesiskajai sistēmai.(17.p.) 
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atbalsta kvotas biodegvielas veidiem tiek noteiktas Ministru 

kabineta paredzētajā kārtībā. 

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzams 

pārskats par iepriekšējā pārskata gadā piešķirto valsts 

atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ik gadu iesniedzams 

nepieciešamā atbalsta aprēķins un pamatojums." 

 

4. 11.01.2011 

spriedums 

lietā Nr. 

2010-40-

03 

Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 

"Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, 

transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas 

kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un 

atjaunošanas kārtība" 40.punkta pirmā teikuma atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam 

Ceļu satiksmes likuma 22. panta pirmā un otrā daļa noteica: 

„(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa 

vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi 

persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā 

uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku 

pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā 

noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika 

periodā ir liegta. 

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu 

termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas 

kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un 

atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.” 

Noteikumu Nr. 173 40. punkts noteica: 

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka pilnvarojuma apjoms nozīmē to, 

ciktāl Ministru kabinets var rīkoties, izstrādājot un izdodot tiesību normas 

(sk. Satversmes tiesas 2008. gada 23. septembra sprieduma lietā Nr. 

2008-01-03 17. punktu).  

Saskaņā ar Satversmes 64. pantu likumdošanas tiesības pieder 

Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētajā kārtībā un apmērā.  

Satversmes tiesa ir norādījusi, ka prasība, lai likumdevējs pats 

likumdošanas ceļā izšķirtu visus jautājumus, mūsdienu sabiedrības 

komplicētajos dzīves apstākļos ir kļuvusi grūti īstenojama. Iemesls 

atkāpei no prasības, ka likumdevējam visi jautājumi pilnībā jāizšķir 

pašam, ir efektīvāka valsts varas īstenošana, likumdevējam likumdošanas 

procesā izlemjot tikai svarīgākos jautājumus, bet detalizētākai tiesību 

normu izstrādāšanai pilnvarojot Ministru kabinetu vai citu valsts 

institūciju (sk. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā 

Nr. 2007-04-03 15. punktu). 

Ministru kabineta kompetencē ir izpildvaras darbības, tostarp 

arī ārējo normatīvo aktu izdošana gadījumā, kad likumdevējs speciāli tam 

ir pilnvarojis izpildvaras institūciju. Ministru kabinetam vai citai 

institūcijai var uzdot likuma ieviešanai dzīvē nepieciešamā regulējuma 

izstrādāšanu, lai tiktu detalizēta likumā ietvertā politiskā griba vai 
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„Ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros 

noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas 

aizliegums vai ja personai atņemtas transportlīdzekļu 

vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, vai ja transportlīdzekļu 

vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu 

alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 

apreibinošo vielu iespaidā, persona, lai atgūtu tiesības, 

nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas 

eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus 

pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A vai B1 

kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu 

teorētisko un vadīšanas eksāmenu.” 

Satversmes tiesa secina, ka Ministru kabinets, pieņemot 

apstrīdēto normu, nav pārkāpis likumdevēja piešķirto 

pilnvarojumu, bet rīkojies tā ietvaros 

 

 

noteikta likuma īstenošanas kārtība. Šādos normatīvajos aktos nedrīkst 

ietvert tiesību normas, kas nav uzskatāmas par palīglīdzekļiem likuma 

normas īstenošanai (sk. Satversmes tiesas 2001. gada 3. aprīļa sprieduma 

lietā Nr. 2000-07-0409 secinājumu daļas 5. punktu, 2006. gada 16. 

oktobra sprieduma lietā Nr. 2006-05-01 10.4. punktu un 2007. gada 9. 

oktobra sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 14. punktu).  

Nosacījums, ka likumā jābūt gan tieši ietvertam pilnvarojumam 

izdot noteikumus, gan norādītiem šo noteikumu galvenajiem virzieniem, 

izriet no prasības, lai likumdevējs pats izšķirtu tikai svarīgākos sabiedrības 

dzīves jautājumus (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 21.novembra 

sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 10. punktu).  

Ministru kabinets nedrīkst izdot noteikumus likumdevēja 

kompetencē esošos jautājumos. Par tādu svarīgu un nozīmīgu valsts un 

sabiedrības dzīves jautājumu reglamentāciju, kuros nepieciešama 

konceptuāla izšķiršanās un politiska diskusija, jālemj likumdevējam 

pašam [sk. Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra sprieduma lietā Nr. 

03-05(99) secinājumu daļas 1. punktu, 2005. gada 21. novembra 

sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 7. punktu, 2009. gada 21. decembra 

sprieduma lietā Nr. 2009-43-01 30.1. punktu un 2010. gada 21. decembra 

sprieduma lietā Nr. 2010-44-01 11. punktu]. Izsverot konkrētā jautājuma 

nozīmīgumu un saistību ar pamattiesībām, likumdevējam jāizlemj, ciktāl 

šo jautājumu nepieciešams reglamentēt ar likumu. (10.1.) 

Atbilstoši parlamenta virsvadības principam Saeima konkrēto 

jautājumu risina ar likumu, kam ir tālejošas sekas, savukārt Ministru 

kabinets šo jautājumu risina konkrētāk un detalizētāk, izdodot 

noteikumus (sk.: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija: 2010. 

gada 18. janvāra viedoklis „Par Saeimas apstiprinājuma nepieciešamību 
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liela apjoma aizņēmumu saņemšanai”// Latvijas Vēstnesis, 2010. gada 

20. janvāris, Nr. 10). 

Satversmes tiesa uzsvērusi, ka tiesību normai, ar kuru 

likumdevējs pilnvaro Ministru kabinetu noregulēt Satversmē noteikto 

personas pamattiesību īstenošanas kārtību vai noteikt šo tiesību 

īstenošanas ierobežojumus, ir jābūt skaidrai un precīzai. 

 Nav pieļaujama personas pamattiesību ierobežošana, 

atsaucoties uz neskaidru vai pārprotamu likumdevēja pilnvarojumu. Ja 

likumdevēja pilnvarojuma apjoms rada šaubas, Ministru kabinetam šis 

pilnvarojums jāīsteno, iespēju robežās izvairoties no personas 

pamattiesību ierobežošanas (sk. Satversmes tiesas 2005. gada 21. 

novembra sprieduma lietā Nr. 2005-03-0306 10. punktu).  

Par pilnvarojuma atbilstību augstāka juridiska spēka normām 

visupirms ir atbildīgs likumdevējs. Ceļu satiksmes likuma 22. 

pants, kurā ietverts arī pilnvarojums Ministru kabinetam izstrādāt 

transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas 

kārtību, grozīts vairākkārt (sk. likumprojektus Nr. 46/Lp9, Nr. 

793/Lp9 un Nr. 1648/Lp9 http://titania.saeima.lv, aplūkoti 2010. 

gada 21. decembrī, kā arī Latvijas Vēstnesi, 2007. gada 1. marts, 

Nr. 36; 2009. gada 4. aprīlis, Nr. 35 un 2010. gada 1. jūnijs, Nr. 

86). Likumdevējs pilnvarojuma būtību nav grozījis. Tādējādi 

secināms, ka nav bijušas šaubas par to, ka Ministru kabinets 

apstrīdēto normu pieņēmis atbilstoši likumdevēja pilnvarojumam. 

Uzskats, ka likumā ietvertais pilnvarojums izpildīts atbilstoši 

likumdevēja gribai, pats par sevi vēl nenozīmē, ka tas atbilst augstāka 

juridiska spēka tiesību normām. Likumdevējam ar parlamentārās 

kontroles starpniecību vai citiem tā rīcībā esošiem tiesiskajiem līdzekļiem 
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ir jāgādā, lai pilnvarojums tiktu izpildīts atbilstoši Satversmei, kā arī 

lietderības un saprātīguma apsvērumiem 

Noskaidrojot likumdevēja pilnvarojuma apjomu, jāņem vērā 

tās konkrētās nozares specifika, kuru likumdevējs uzdevis reglamentēt 

Ministru kabinetam. Ceļu satiksmes nozarē nepieciešams reglamentēt 

daudzus tehniska rakstura jautājumus atbilstoši infrastruktūras 

attīstības pakāpei un sabiedrības vajadzībām. Līdz ar to likumdevēja 

pilnvarojums šajā nozarē var būt formulēts vispārīgi.  

Ar likumdevēja pilnvarojumu izpildvarai jāsaprot ne tikai 

viena konkrēta, lakoniska tiesību norma, bet paša likuma būtība un 

mērķi.  
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Par izmaiņām Ministru 
kabineta kārtības rullī

Solveiga Līce
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Tālr.: 67082915
E-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

Seminārs, 12.03.2010.

 

 

▌ Uzdevumi MK 07.04.2009. sēdes protokolā

▌ Uzdevumi MK 28.07.2009. sēdes protokolā

▌ Uzdevumi MP 25.09.2009. rezolūcijā

▌ Izsludināts VSS 19.11.2009.

▌ Saskaņošanas sanāksmes 06.01.2010. un 08.01.2010.

▌ Izskatīšana VSS 28.01.2010.

▌ Izskatīšana MKK 15.02.2010.

▌ Pieņemšanas MK 23.02.2010. Ministru kabineta 2010.gada 

23.februāra noteikumi Nr.170 “Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 “Ministru kabineta kārtības 

rullis””

▌ Publicēts Latvijas Vēstnesī 26.02.2010. 33.nr.

▌ Stājas spēkā 15.03.2010.

I. Projekta izstrādes gaita

2

  

Par izmaiņām Ministru 
kabineta kārtības rullī 

(2010)/ 28 
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II. Tehnisko projektu kritēriji

▌ Kuriem nav ietekmes uz 
valsts budžetu un 
pašvaldību budžetiem

▌ Kuri neskar administratīvo 
procesu

▌ Kuri neskar valsts pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanu

▌ Kuri neskar cilvēka 
pamattiesību jautājumus

▌ Kuri izstrādāti, lai nodrošinātu ES 
prasību ieviešanu vai LR saistošu 
starptautisko līgumu izpildi un 
satur:

▌ konkrētas tehniskas un drošības 
prasības

▌ tehniskās specifikācijas

▌ dokumentu paraugus

▌ sistematizētus objektu sarakstus

▌ nomenklatūras kodus 
statistiskajām vajadzībām

▌ Lai normatīvajos aktos aizstātu 
institūcijas nosaukumu, ja 
lēmums par attiecīgo institūciju 
(piemēram, tās reorganizāciju) 
pēc būtības ir jau pieņemts.

3

Noklusējuma saskaņošanas procedūru var piemērot šādiem tiesību 
aktu projektiem:

 

 

Parasto projektu izsludināšana un saskaņošana

4

Izsludina VSS

Iesniedz VS

Ministrija apkopo 
saskaņojumus, 
konstatē, vai ir 
iebildumi

MK sēdes A 
sadaļa

2 nedēļas Ja iebildumu nav

Iesniedz ministrs

Ja ir iebildumi, saskaņošana, 
VSS, MKK

Tehnisko projektu izsludināšana un saskaņošana

Izsludina VSS

Iesniedz VS

Ministrija apkopo 
saskaņojumus, 
konstatē, vai ir 
iebildumi.
Ja “tehniskais” 
projekts  netiek 
par tādu atzīts, 
parastā 
saskaņošanas 
kārtība.

MK sēdes A 
sadaļa

1 nedēļa Ja iebildumu nav

Iesniedz ministrs

Ja ir iebildumi, saskaņošana, 
VSS, MKK

Noklusējuma 
saskaņojumu 
(90.p.) nepiemēro

Noklusējuma 
saskaņojumu 
(90.p.) piemēro

Ja kāda 
institūcija 
konstatē, ka 
nav “tehnisks” 
projekts, pa e-
pastu informē 
izstrādātāju, ka 
sniegs 

1 nedēļa

Atzinums vai e-
saskaņojums
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▌ Iesniedzot pieteikumu izsludināšanai VSS:

▌ pie projekta veida jānorāda: Tehniskais projekts

▌ atzinuma sniedzēji nav jānorāda

▌ VSS izsludināmo projektu sarakstā un VSS protokolā 
– pazīme (tehniskais) 

▌ MK sēdes darba kārtībā pirmā sadaļa “Saskaņotie 
tiesību aktu projekti (T – Tehniskie projekti)”

Tehnisko projektu atpazīstamība

5

 

 

6
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7

 

 

Parasto projektu saskaņošana

8

Kopumā apmēram 6-7 nedēļas

2 ned. ministrija      5 d.d. ministrija      5 d.d. ministrija       5 d.d.

• ------------------ • -------- • ----------------- • ------- • ---------------- • ------- • ---------------- •

Projekta 
izsludināšana 
VSS

Saskaņošana Atzinumu 
analīze, 
izziņas 
sagata-
vošana

Saskaņošanas 
sanāksme

Ruļļa 100.p.

izziņas 
precizē-
šana, 
aktuali-
zēšana 
pēc 
sanā-
ksmes 
vai 
elektr. 
Saska-
ņošnas

Izziņas  un 
precizētā 
projekta 
saskaņošana

Ruļļa 106.p.

izziņas 
precizē-
šana, 
aktuali-
zēšana 
pēc 
sanā-
ksmes 
vai 
elektr. 
Saska-
ņošnas

Izziņas  un 
precizētā 
projekta 
atkārtota 
saskaņošana

Ruļļa 107.p.
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▌ Saskaņošanā iesaistāmi un precizētie projekti un izziņas par 
atzinumos izteiktajiem iebildumiem nosūtāmas arī tām 
institūcijām, kuras sākotnēji ir atbalstījušas projektu, bet kuru 

kompetencē ir jautājumi, kuros izdarītas būtiskās izmaiņas 
skaņošanas procesā

▌ Samazināts atzinumu sniedzēju loks speciālajiem MK 
rīkojumiem, kurus nesludina VSS:

▌ FM – par speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, MK balvas 
piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij

▌ ĀM – par personas izdošanu ārvalstij

▌ Izziņa. Ja projektu paredzēts iesniegt kā MK lietu, atbildīgajai 
ministrijai ir jāsagatavo izziņa par atzinumos izteiktajiem 
iebildumiem un pirms projekta iesniegšanas MK sēdē jānosūta 
kopā ar precizēto projektu atzinumu sniedzējiem. Atbildīgā 

ministrija izvērtē nepieciešamību un iespējas organizēt 
saskaņošanu

III. Projektu saskaņošana

9

 

 

▌ Projekti un tiem pievienojamie dokumenti VK iesniedzami tikai 
elektroniski sistēmā DAUKS:

▌ uz VSS

▌ uz MKK sēdēm

▌ uz MK sēdēm

▌ MP parakstīšanai (MP rīkojumu projekti)

▌ Ja iesniedzamais materiāls, piemēram, projekts ar atzinuma 
sniedzējas iestādes vīzu, ka iebildumu nav, pievieno sistēmā DAUKS 
kā skanētu dokumentu. Saskaņojumu, kas saņemts e-pastā, 
saglabā kā MS Word datni un pievieno sistēmā DAUKS.

▌ Izņēmums! Projekti un citi dokumenti, kuru pieejamību aizsargā 
attiecīgie normatīvie akti. DV, valsts noslēpuma objekti. IP 
informāciju var iesniegt sistēmā DAUKS, izdarot attiecīgās atzīmes.

▌ Izņēmums! Dokumenti, kurus to īpašību dēļ nav iespējams iesniegt 
elektroniski, piemēram, lielizmēra kartes, kuras nav iespējams 
ieskanēt.

▌ Izņēmums! Subjekti, kuriem nav pieejas sistēmai DAUKS, 
piemēram, nvo. Elektronisko iesniegšanu veic, izmatojot e-pastu, 
ievērojot elektroniskos dokumentus regulējošos normatīvos aktus.

IV. Dokumentu iesniegšana VK

10
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▌ Iesniedzēja institūcija nodrošina:

▌ iesniegto dokumentu savstarpēju atbilstību, tajos 
minēto faktu un datu, kā arī izvērtējuma patiesumu un 
aktualitāti

▌ papīra un elektroniskās versijas atbilstību, ja iesniedz 
abās formās

▌ izvērtējumu atbilstoši informācijas pieejamību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošina 
norādes uz dokumentiem. VK iesniegtā dokumenta 
pieejamības statusu negroza.

▌ Pēc izsludināšanas VSS projekts iesniedzams VK 6 
mēnešu laikā, ar iesniegšanu saprotot iesniegšanu 
izskatīšanai VSS, MKK vai MK sēdē

▌ Precizēts pavadvēstules saturs (5.pielikums)

Dokumentu iesniegšana VK

11

 

 

▌ Saeimas kārtības ruļļa 79.panta trešā daļa nosaka, 

ka MK likumprojektam pievieno anotāciju, 

likumprojekta un anotācijas tekstu elektroniskā 

formā. Saskaņā ar 80.panta pirmo daļu katrs 

iesniedzamais likumprojekts tā iesniedzējam 

jāparaksta.

▌ VK formēs likumprojektus un Saeimas 
lēmumprojektus, kā arī izdrukās no sistēmas DAUKS 
iesniegtās likumprojektu un Saeimas lēmumprojektu 
anotācijas

▌ Kārtības ruļļa 210.punkts: Likumprojektu un tā 
anotāciju un Saeimas lēmumprojektu un tā anotāciju 
pirms nosūtīšanas uz Saeimu vizē iesniedzējs

Likumprojektu un Saeimas lēmumprojektu 
elektroniskā iesniegšana

12
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▌ Kārtības ruļļa 108.punkts – iesniedzot izskatīšanai VSS

▌ Kārtības ruļļa 144.punkts – iesniedzot izskatīšanai MKK sēdē

▌ Kārtības ruļļa 164.punkts – iesniedzot izskatīšanai MK sēdē

▌ Kārtības ruļļa 217. vai 220.punkts – iesniedzot MP rīkojuma 
projektu

▌ Kārtības ruļļa 60.punkts – iesniedzot informatīvo ziņojumu, 
saistībā ar kuru turpmākā rīcība nav paredzēta

▌ Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.pants un 
Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 
“Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 
18.punkts – iesniedzot VSS informatīvo ziņojumu par 
atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

▌ Kārtības ruļļa 127.punkts – iesniedzot VK precizēto projektu vai 
papildmateriālu

▌ papildus arī Kārtības ruļļa 130.punkts – iesniedzot tehnisko 
noteikumu projektu pēc saskaņošanas

Atsauces, iesniedzot projektus VK

13

 

 

▌ Likumos un Saeimas lēmumos MK dotie uzdevumi. 
Kārtības ruļļa 236.punkts

▌ Termiņš, kāds noteikts likumā/ Saeimas lēmumā 
un kādā MK ir jāizdod normatīvais akts. MP 
rezolūcijā tiks noteikts termiņš 1 mēnesis pirms 
likumā/ Saeimas lēmumā noteiktā termiņa 
beigām.

▌ Termiņš = ar likuma/ Saeimas lēmuma spēkā 
stāšanos. MP rezolūcijā tiks noteikts termiņš 14 
dienas.

▌ Kārtības ruļļa 227.punkts – papildināts ar atsauci uz 
citiem normatīvajiem aktiem. Atbildes uz vēstulēm

V. Uzdevumu izpildes kontrole

14
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▌ Tiesās (izņemot ST) iesniedzamo dokumentu projektus atbildīgā 
ministrija skaņo ar ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci 
skar.

▌ ST iesniedzamo dokumentu projektu sagatavošana un saskaņošana:

▌ VK koordinatora loma

▌ VK elektroniski saskaņo atbildīgās amatpersonas dokumenta 
projekta sagatavošanai ministrijās, kuras attiecīgi bijušas atbildīgas 
par apstrīdētā normatīvā akta projekta izstrādi, un iesniegšanas 
termiņu

▌ VK apkopo atbildīgās ministrijas sagatavoto dokumenta projekta 
darba variantu, iesaistīto ministriju iesniegto papildinājumus un 
papildina ar juridisko argumentāciju

▌ Atbildīgā ministrija dokumenta projekta gala variantu iesniedz 
izskatīšanai MK sēdē

▌ Pārstāvību ST nodrošina atbildīgā ministrija un VK. Izņēmums! MK 
pārstāvību ST nodrošina tikai atbildīgā ministrija, ja VK par 
attiecīgo normatīvā akta projektu ir izteikusi konceptuālus būtiskus 
iebildumus, kuri nav ņemti vērā, iesniedzot projektu MK sēdē vai 

pieņemot lēmumu

VI. Tiesās iesniedzamie MK dokumenti

15

 

▌ Tiesās (izņemot ST) iesniedzamo dokumentu projektus atbildīgā 
ministrija skaņo ar ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci 
skar.

▌ ST iesniedzamo dokumentu projektu sagatavošana un saskaņošana:

▌ VK koordinatora loma

▌ VK elektroniski saskaņo atbildīgās amatpersonas dokumenta 
projekta sagatavošanai ministrijās, kuras attiecīgi bijušas atbildīgas 
par apstrīdētā normatīvā akta projekta izstrādi, un iesniegšanas 
termiņu

▌ VK apkopo atbildīgās ministrijas sagatavoto dokumenta projekta 
darba variantu, iesaistīto ministriju iesniegto papildinājumus un 
papildina ar juridisko argumentāciju

▌ Atbildīgā ministrija dokumenta projekta gala variantu iesniedz 
izskatīšanai MK sēdē

▌ Pārstāvību ST nodrošina atbildīgā ministrija un VK. Izņēmums! MK 
pārstāvību ST nodrošina tikai atbildīgā ministrija, ja VK par 
attiecīgo normatīvā akta projektu ir izteikusi konceptuālus būtiskus 
iebildumus, kuri nav ņemti vērā, iesniedzot projektu MK sēdē vai 

pieņemot lēmumu

VI. Tiesās iesniedzamie MK dokumenti
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▌ Audioierakstus veic:

▌ MKK sēdēs

▌ MK sēdēs: atklātajā daļā, slēgtajā daļā (izņemot valsts noslēpuma 
objektus)

▌ Audioierakstu mērķis ir nodrošināt iespēju precizēt sēžu protokolus, 
t.sk., ja tiek apšaubīta protokolā izdarītā ieraksta atbilstība sēdes 
gaitā debatētajam un pieņemtajam lēmumam

▌ Audioieraksta kvalitātes nodrošināšanai:

▌ personas izsakās pēc sēdes vadītāja uzaicinājuma 

▌ ja sēdes vadītājs nenosauc uzaicinātā runātāja vārdu, uzvārdu un 
amatu, to nosauc pats runātājs pirms uzsāk uzstāšanos

▌ Kā var iepazīties ar audioierakstiem:

▌ VK iesniedzams pieteikums (rakstveidā, brīvā formā, var pa e-pastu)

▌ audioierakstu var noklausīties VK uz vietas vai saņemt interneta lapas 
saiti uz šo audioierakstu

▌ VK audioierakstu neapstrādā atbilstoši pieprasītāja vajadzībām

▌ ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšanas gadījumā 
piemēro arī attiecīgos normatīvos aktus, kas aizsargā šādu 
informāciju

VII. MK sēžu audioieraksti

2

 
 

Ministru kabineta 
kārtības rullis

Attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes un 
ietekmes  izvērtēšanas

noteikumi

VIII. Attīstības plānošanas dokumenti

MK apstiprināmo attīstības 
plānošanas dokumentu projektu

- izsludināšana

- saskaņošana

- iesniegšana MK

Visu politikas plānošanas dokumentu un 
institūciju vadības dokumentu projektu

- saturs, struktūra

- apstiprināšana

- aktualizēšana

- pārskatu sniegšana

- atzīšana par spēku zaudējušu

•Politikas plānošanas
dokumenti:

•pamatnostādnes

•plāns

•koncepcija

•Institūciju vadības dokumenti:
•institūcijas darbības
stratēģija

•institūcijas gada
darba plāns
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▌ Attīstības plānošanas dokumentu projektus neizskata 
kā MK lietas (steidzamības kārtībā)

▌ Pilno tekstu publicē VK uzturētajā datu bāzē POLSIS 
MK interneta mājas lapā

Attīstības plānošanas dokumenti

4

 

 

▌ Informatīvajos ziņojumos, kuri paredz turpmāku rīcību, 
neiekļauj konceptuālus jautājumus

▌ Izņēmumi! VSS neizsludina informatīvos ziņojumus ar turpmāku 
rīcību, ja tie attiecas uz:

▌ LV dalību ES lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un 
pieņemšanas procesā

▌ ES tiesību aktu ieviešanu

▌ ES tiesību pārkāpumiem

▌ tiesvedības procesiem ES tiesā vai EBTA tiesā

▌ EP un ANO starptautisko līgumu izpildi cilvēktiesību 
aizsardzības jomā un ar tiem saistītiem sūdzību izskatīšanas 
mehānismiem

▌ Informatīvos ziņojumus, kuriem nav paredzēta turpmāka rīcība 
un kuri netiek izskatīti MK sēdē, VK ievieto e-portfelī sadaļā 
“Informatīvie ziņojumi”

IX. Informatīvie ziņojumi

5
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▌ Jaunā anotācija (spēkā no 01.01.2010.) MK 
15.12.2009. instrukcija Nr.19 “Tiesību akta projekta 
sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”

▌ MK sēdes protokollēmuma projektam anotācija nav 
nepieciešama. Pamatojumu var ietvert pavadvēstulē. 
Ja pamatojuma informācija ir apjomīga, ieteicams 
sagatavot anotāciju, aizpildot nepieciešamās sadaļas

X. Anotācija

6

 

 

Solveiga Līce, Juridiskā departamenta vadītāja vietniece, tālr.: 67082915, e-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

7

Brīvības bulvāris 36,
Rīga, LV-1520

Tālr.: 67082900, 
fakss:  67280469

E-pasts: vk@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv

Paldies par uzmanību!

Jūsu jautājumi.
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Tieslietu ministrijas

Tiesību teorijas nodaļas vadītāja

Kristīne Kuprijanova

2010.gada 12.marts

1

 

 

IEVĒRĪBAI

MK 23.02.2010. sēdes protokola Nr.10 1. 2. un 3.punkts:

2. Ministrijām redakcionāla rakstura grozījumus normatīvajos

aktos pēc iespējas virzīt izskatīšanai MK ar tās ministrijas

starpniecību, kuras nolikumā noteikta attiecīgā kompetence,

kā arī ne biežāk kā 2 reizes gadā.

3. Ņemt vērā, ka starptautiskā līguma projektu pirms

nosūtīšanas galīgai saskaņošanai otrai starptautiskā līguma

slēdzējai pusei un pēc saskaņošanas atbilstoši atbildīgās

ministrijas vai institūcijas ekspertu kompetencei nosūta

Tieslietu ministrijai un Ārlietu ministrijai viedokļa

sniegšanai.

2

  

Normatīvo aktu projektu 
sagatavošana un virzība 

izskatīšanai Ministru 
kabinetā (2010)/ 27 
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3

Darba grupa Izskatāmie jautājumi

darba grupa 

Komerclikuma 

grozījumu izstrādei

➢ izskata komerctiesībās aktuālus

jautājumus (neaprobežojoties ar

Komerclikuma grozījumu izstrādi).

darba grupa 

Civilprocesa likuma 

grozījumu izstrādei

➢ vērtē civilprocesa problēmas un izskata

sagatavotās tiesību normu redakcijas.

Latvijas 

administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 

darba grupa

➢ veic nepieciešamos uzlabojumus LAPK

vispārīgajā daļā un procesuālajā

regulējumā;

➢ caurskata būtiskus citu ministriju virzītus

grozījumus LAPK pirms izsludināšanas

VSS.
 

 

4

Darba grupa Izskatāmie jautājumi

Krimināllikuma darba 

grupa

➢ izskata priekšlikumus grozījumiem

Krimināllikumā, kā arī saistītās

problēmas citos likumos.

Kriminālprocesa likuma 

darba grupa

➢ izskata priekšlikumus grozījumiem

Kriminālprocesa likumā, kā arī saistītās

problēmas citos likumos.

darba grupa Latvijas 

Sodu izpildes kodeksa 

normu pilnveidošanai

➢ izskata visus priekšlikumus

grozījumiem Latvijas Sodu izpildes

kodeksā un Apcietinājumā turēšanas

kārtības likumā.

darba grupa Eiropas 

Cilvēktiesību Tiesas 

spriedumu izvērtēšanai

➢ sanāk nepieciešamības gadījumā;

➢ izvērtē visus ECT spriedumus, kas

skar Latviju un lemj par NA grozīšanas

nepieciešamību.
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Darba grupa Izskatāmie jautājumi

Pastāvīgā darba grupa 

ar nekustamā īpašuma 

valsts kadastra politiku 

saistītajos jautājumos

➢ nodrošina sistemātisku un efektīvu darbu

nekustamā īpašuma tiesību jomā;

➢ izskata ar nekustamā īpašuma valsts

kadastra darbību, mērniecības politikas

veidošanu un zemes reformas īstenošanu

saistītos jautājumus.

Pastāvīgā ekspertu 

grupa intelektuālā 

īpašuma tiesību jomā

➢ nodrošina autortiesību, blakustiesību, datu

bāzu aizsardzības īpatnību, preču zīmju un

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu,

dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju

izstrādājumu topogrāfiju tiesību jautājumu

apspriešanu.

Darba grupa 

Rūpnieciskā īpašuma 

Apelācijas padomes 

koncepcijas īstenošanai

➢ nodrošina NA projektu izstrādi, kas saistīti

ar Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes

koncepcijas īstenošanu.

 

 

INFORMĀCIJAI

02.03.2010. pieņemti grozījumi MK 03.02.2009. noteikumos

Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”

(spēkā no 06.03.2010.), kuri paredz, ka:

➢ normatīvā akta projekta tekstu raksta, izklāstot to loģiskā secībā;

➢normatīvā akta grozījumus sagatavo, ja normatīvo aktu

nepieciešams grozīt pēc būtības, savukārt redakcionālus precizējumus

sagatavo tikai vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības;

➢ turpmāk, sagatavojot likumprojektu par grozījumiem kādā likumā

vai atzīstot kādu likumu par spēku zaudējušu, likumprojektā jānorāda

atsauce uz „Latvijas Vēstnesi” (atsauci uz “Latvijas Republikas

Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotāju” saglabā tikai tajos

likumprojektos, ar kuriem paredzēts izdarīt grozījumus līdz

31.12.2009. pieņemtajos likumos, ja attiecīgais likums šajā izdevumā

ir bijis publicēts).
6
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STATISTIKA

VSS izsludinātie projekti un sagatavotie atzinumi:

2007.gadā:

Izsludināti projekti - 1868

Sniegti atzinumi – 2493

2008.gadā:

Izsludināti projekti - 2082

Sniegti atzinumi – 2634

2009.gadā:

Izsludināti projekti - 1809

Sniegti atzinumi - 3049
7

 

 

Virzot NA projektu saskaņošanai kā MK lietu:

➢ norādiet pavadvēstulē steidzamības pamatojumu – jautājumu var

atzīt par MK lietu izņēmuma gadījumā, ja saistībā ar valstij

nelabvēlīgu seku iestāšanos jautājumu nepieciešams risināt

nekavējoties (MK kārtības ruļļa 116.punkts)

➢ norādiet pavadvēstulē atzinuma sniegšanas termiņu – minētais

termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 darbdienām no projekta

nosūtīšanas dienas (MK kārtības ruļļa 119.punkts)

➢ N.B.! Apjomīgiem dokumentiem atzinumu 3 dienās nav iespējams

sagatavot – nosakiet termiņu saprātīgi un iespēju robežās

izsludiniet arī steidzamus dokumentus VSS, lūdzot īsāku

saskaņošanas termiņu);

➢ sūtiet projektu saskaņošanai elektroniski (MK kārtības ruļļa

119.punkts)

3
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Aicinājums 

juridisko dienestu vadītājiem

! Pievērsiet lielāku uzmanību ministrijas sagatavoto tiesību aktu

projektu anotācijām (īpaši I sadaļai), jo bez tā bieži ir grūti

izprast projekta izstrādātāja mērķi un sniegt atbilstošu

izvērtējumu;

! Pievērsiet lielāku uzmanību juridiskās tehniskas prasību

ievērošanai ministrijas sagatavotajos tiesību aktu projektos;

! Sniedziet lielāku atbalstu ministrijas un tās padotībā esošo

iestāžu darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst tiesību aktu

projektu sagatavošana.

4
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Tieslietu ministrijas

Valststiesību departamenta

Starptautisko publisko tiesību nodaļas

vadītāja Sandra Vīgante

EIROPAS SAVIENĪBAS 

TIESĪBU IEVIEŠANAS 

ROKASGRĀMATA

22.05.2009.

 

 

2

Rokasgrāmatas mērķis

Apkopot:

galvenos Eiropas Savienības (ES) tiesību
darbības pamatprincipus un

svarīgākās Latvijas tiesību sistēmas
juridiskās tehnikas prasības,

kas jāievēro, lai pilnībā nodrošinātu Latvijai saistošo
ES tiesību ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

  

Eiropas Savienības tiesību 
ieviešanas rokasgrāmata 

(2009)/ 26 
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3

Rokasgrāmatas mērķauditorija

valsts pārvaldes iestādes

citas ES tiesību ieviešanā iesaistītās
institūcijas

privātpersonas, kas iesaistītas valsts
pārvaldes kompetencē esošu jautājumu
izpildē

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

 

 

4

Rokasgrāmatas publikācija

Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā

http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/es_ta/tm
_kompetence.html

N.B. Tā kā ar laiku ES un Latvijas tiesību sistēma un
juridiskās tehnikas prasības attīstās, jāņem vērā, ka
Rokasgrāmatā ietvertā informācija turpmāk var tikt mainīta
vai papildināta

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata
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Rokasgrāmatas saturs

ES darbības pamatprincipi

ES tiesību ieviešanas juridiski tehniskās
prasības

Latvijas institūciju sadarbības ar ES
institūcijām

ES tiesību ieviešanas koordinācija un
uzraudzība

Pirmstiesas pārkāpuma procedūra

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

 

 

6

Rokasgrāmata – ērta lietotājam

Rokasgrāmatas tekstā pārskatāmības nolūkos

svarīgākā un būtiskākā informācija, ir 
izcelta atsevišķā rindkopā un ir ierāmēta 

sniegti uzskatāmi un praktiski piemēri

N.B. Zinot lielo darba apjumu, iesakām Rokasgrāmatā izlasīt vismaz

šos ierāmētos “logus”

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata
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7

Papildu informācijas avots

Ārlietu ministrijas izstrādātā 

Rokasgrāmata praktiskam darbam ar 
ES jautājumiem 

(http://www.mfa.gov.lv/data/file/l/ES/rokasgramata_final_2007.pdf)

Plaša informācija par ES tiesību aktu izstrādi un
Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūcijās

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

 

 

8

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Jautājumi!

Ieteikumi!

Vēlējumi!

e-pasts: sandra.vigante@tm.gov.lv

kontakttālrunis: 67036975 

22.05.2009. ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata
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Pārkāpuma procedūras 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226.pants

Tieslietu ministrija

Eiropas Kopienu Tiesas departaments

 
 

Pārkāpuma procedūras 

shematisks attēlojums

2

  

Pārkāpuma procedūras 
Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 226. pants (2009)/ 25 
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Nostāja

• Nostāju izstrādā, atbildot gan uz Komisijas 

formālo vēstuli, gan argumentēto atzinumu

• Nostājas mērķis ir izbeigt pārkāpuma 

procedūru: 

- apņemoties novērst pārkāpumu, vai

- pārliecinoši atspēkojot pārkāpuma faktu

• Pirms tiek formulēta Latvijas pozīcija, izpētīt 

citu DV pieredzi

 
 

Nostājas sagatavošanas principi

Objektīvi  izvērtēt situāciju

- atzīstot pārkāpumu, tas ir jānovērš pilnībā un 

saprātīgā termiņā;

- neatzīstot pārkāpumu, jābūt pārliecībai par spēju 

argumentēt šo pozīciju EKT.

Neatzīstot pārkāpumu nostājā

- izskaidro, ka Komisija nav pareizi izpratusi patieso 

tiesisko un/vai faktisko situāciju Latvijā;

- detalizēti argumentē, kāpēc Latvija nepiekrīt 

Komisijas norādītajam pārkāpumam
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Nostājas izstrādāšanas principi

Formālais paziņojums (vēstule):

- Svarīgākais posms, atbildot Komisijai;

- Pilnīgi skaidra Latvijas pozīcija;

- Uzdevums pārliecināt Komisiju, lai izbeigtu pārkāpuma 

procedūru nenonākot argumentētā atzinuma ‘stadijā’

Argumentēts atzinums

Ja dalībvalsts atbilde uz argumentēto atzinumu Komisiju 

nepārliecina, tad nākamais solis, visticamāk, ir tiesvedība. 

Tādējādi nostājā ietvertajai argumentācija ir jābūt 

tādai, kuru ir iespējams uzturēt EKT

 
 

Informācijas aprite 

un uzglabāšana

Informācijas iegūšana

- Radīt neformālus kontaktus ar citu DV ekspertiem 

un Komisijas pārstāvjiem (live network);

Informācijas uzglabāšana

- Saglabāt visu saraksti ar Komisiju, arī neformālo;

- Saglabāt visus ar direktīvas izstrādi saistītos 

dokumentus (pozīcijas, nostājas, Komisijas 

skaidrojumi);

- Mērķis: nepieciešamības gadījumā izmantot šo 

informāciju tiesvedības procesā
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Pārkāpuma novēršanas termiņš

• Jo ātrāk, jo labāk;

• Protams, atkarīgs no pārkāpuma veida un būtības, 

kā arī no direktīvas ieviešanas termiņa un jomas;

• Vidēji līdz šim 6-9 mēneši (līdz normatīvā akta 

spēkā stāšanās brīdim, nevis līdz tā iesniegšanai 

MK vai Saeimā);

• Ja lieta nonāk līdz tiesvedībai EKT, tā var tikt 

izbeigta, ja ES tiesību akts tiek ieviests tiesvedības 

gaitā, bet dalībvalstij ir jāsedz tiesāšanās 

izdevumi.
 

 

Vai vienmēr ir loģiski ieviest 

tikai minimālās ES prasības? 

MK 2009.gada 31.marta sēdes protokola Nr.22  21. :

“4. Ministriem sekot, lai ministrijā gatavotajos jauno tiesību aktu

projektos un spēkā esošo tiesību aktu grozījumu projektos:

4.1. tiktu iekļautas prasības, kas nepārsniedz ES normatīvo aktu

minimālās prasības;
(...)

5. Ministriem atbilstoši kompetencei sekot, lai ES normatīvo aktu

projektos netiktu ietvertas nesamērīgas administratīvo slogu

pastiprinošas prasības.”

Izvērtēt, kādas būs papildu prasību neieviešanas 

sekas (piem., vai nezaudēsim piekļuvi ES 

tirgum)!!!
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Direktīvu projekti

Direktīvām, kuras tiks pieņemtas un būs jāievieš

nākotnē, prasīt:

• izvēles klauzulas (“var”) iekļaušanu direktīvā;

• prasīt pārejas periodu direktīvas ieviešanai;

• izvērtēt iespējas apstrīdēt ES tiesību aktu uz 

formāliem pamatiem (piemēram, nepareizs 

juridiskais pamats).

 
 

Lisabonas līgums un 

direktīvas savlaicīga neieviešana

Sekas direktīvas savlaicīgai neieviešanai pēc 

Lisabonas līguma spēkā stāšanās - soda nauda 

vai kavējuma nauda tiks piemērota jau pirmajā 

spriedumā par direktīvas savlaicīgu neieviešanu  

(LL 260.panta 3.punkts)

(Lisabonas līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā 

pēc pēdējās ratifikācijas (257.pants))

  



 

  

Valsts kanceleja 578 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Komisijas prioritārās 

pārkāpuma procedūru jomas

• ES četras pamatbrīvības (brīva preču, darbaspēka, 

pakalpojumu un kapitāla aprite) – visās jomās

• Direktīvu savlaicīga neieviešana

• Nesadarbošanās ar Komisiju pārkāpuma 

novēršanā (arī pirms formāli tiek uzsākta pārkāpuma 

procedūra)

• Vide

• Enerģētika

• Patērētāju aizsardzība

 
 

Komisijas prioritārās 

pārkāpuma procedūru jomas

• Diskriminācija, nevienlīdzīga attieksme, 

nostādīšana (ne)labvēlīgākā stāvoklī

• Jomas, kurās Komisija veic pārbaudes:
Piemēram, lauksaimniecība (DV maksājumi), 

zivsaimniecība (nozvejas kvotas), transporta nozare 

(jūrniecība, aviācija), pārtikas nozare, ES fondu līdzekļu 

izlietojums

• “Lielais” publiskais iepirkums (t.i. 3591633 lati 

būvdarbu līgumiem un 92755 lati piegādes un 

pakalpojumu līgumiem)

• ES finansiālo interešu aizskārums
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Nostājas un saistīto 

dokumentu publiskums

• FV/AA – Regulas (EK) Nr.1049/2001 4.panta 4.punkta 

trešais ievilkums un 5.pants un EKT Pirmās instances tiesas 

spriedums lietā T-191/99 Petrie un citi pret Komisiju (68.-

70.punkts): dalībvalstīm nav pienākums publiskot visu 

no Komisijas saņemto informāciju

• Latvijas nostāja Eiropas Komisijai – Informācijas 

atklātības likums, MK noteikumi

DV ir tiesības uz procesa konfidencialitāti tiktāl, 

ciktāl Komisija to uzskata par nepieciešamu 
(http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_en.htm)

 
 

FV/AA publiskums

Regula (EK) Nr.1049/2001

1.panta a) apakšpunkts 

Iestāde” - Eiropas Parlaments, Padome un Komisija

4.panta 4.punkta trešais ievilkums:
“Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt:

— pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķiem.”

5. pants
“Ja dalībvalsts saņem lūgumu iepazīties ar tās rīcībā esošu dokumentu, 

ko sagatavojusi kāda iestāde, bet nav skaidrības par to, vai šo 

dokumentu drīkst izsniegt, dalībvalsts apspriežas ar attiecīgo iestādi, lai 

varētu pieņemt lēmumu, kas nekaitē šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Dalībvalsts var arī pāradresēt šo lūgumu attiecīgajai iestādei.”
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EKT noraidītie 

dalībvalstu argumenti

• Cilvēkresursu trūkums;

• Tiesību sistēmas specifiskais regulējums;

• Force majeure apstākļi;

• Publiskās konsultācijas kavē savlaicīgu ES tiesību akta 
ieviešanu;

• Valsts (iestāžu) administratīvā prakse pienācīgi izpilda no 
ES tiesībām izrietošos pienākumus;

• Direktīvas neprecīzai pārņemšanai faktiski nav būtisku 
seku;

• Pārkāpums neaizskar indivīda intereses;

• Dalībvalsts ir atbildīga par vietējās pašpārvaldes vai 
konstitucionāli neatkarīgo iestāžu pārkāpumiem

 
 

• Valsts iekšējie apstākļi nevar būt par argumentu, lai
attaisnotu Kopienas tiesību aktos noteikto pienākumu
neievērošanu (lieta C-38/05 Komisija pret Īriju).

• Dalībvalsts nevar aizbildināties ar iekšējo tiesību sistēmas
normām, praksi vai situāciju, lai pamatotu direktīvās
paredzētu pienākumu un termiņu neievērošanu (lieta C-
195/02 Komisija pret Spāniju).

• Dalībvalsts, lai pamatotu Kopienu tiesībās paredzētu
saistību un termiņu neievērošanu, nevar pamatoties uz
piemērošanas grūtībām, kuras radušās Kopienu akta
izpildes laikā, tostarp, ja šīs grūtības ir saistītas ar
sabiedrības pretošanos (lieta C-121/07 Komisija pret Franciju)

EKT secinājumi
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NB!!!

• Jebkurus dalībvalsts argumentus, kas pamatoti ar 

sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības 

aizsardzības apsvērumiem, EKT interpretēs kā atkāpi, 

kas jāsaprot šī izņēmuma šaurākajā nozīmē.

(lieta C-503/03 Komisija pret Spāniju)

• Dalībvalsts pieņemtajiem pasākumiem jāievēro 

samērīguma princips.

(lieta C-408/03 Komisija pret Beļģiju)

 
 

NB!!!

• Argumenti, kas iespējams veiksmīgi EKT tiks atzīti par 

pamatotiem, ir saistīti ar terminoloģijas izpratni vai 

tehnisku detaļu interpretāciju.

(lieta C-416/02 Komisija pret Spāniju)

• Veiksmīgi parasti darbojas Komisijas 

procesuālo pārkāpumu apstrīdēšana, it īpaši 

pirmstiesas procesa ietvaros. 
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Kontaktinformācija

Tieslietu ministrija

Eiropas Kopienu Tiesas departaments

ektd@tm.gov.lv

Tālr.: 67036920, 67036918

Fakss: 67036921

Paldies par uzmanību!
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Izmaiņas jaunajā 
Ministru kabineta 

kārtības rullī

Solveiga Līce
Juridiskā departamenta vadītāja 

vietniece
Tālr.: 67082915

E-pasts: Solveiga.Lice@mk.gov.lv

17.04.2009.

 

▌ Izsludināts š.g. 29.janvāra VSS

▌ Konceptuāli priekšlikumi izteikti š.g. 19.februāra VSS

▌ Diskutēts Valsts pārvaldes politikas attīstības padomē š.g. 20.feburāra 

sēdē

▌ Skaņots š.g. 6.martā Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē

▌ Atkārtoti skaņots š.g. 19.martā Starpministriju (starpinstitūciju) 

sanāksmē

▌ Diskutēts un atbalstīts š.g. 30.marta MK komitejas sēdē

▌ Pieņemts š.g. 7.aprīļa MK sēdē (2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.300 

“Ministru kabineta kārtības rullis”)

▌ Publicēts Latvijas Vēstnesī š.g. 16.aprīlī un spēkā ar š.g. 17.aprīli

Projekta saskaņošana

2

  

Izmaiņas jaunajā Ministru 
kabineta kārtības rullī 

(2009)/ 24 
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1. Jaunais no MKIL

▌ Noteikta MK sēžu atklātās daļas audioierakstu izmantošanas kārtība

– tos izmanto protokolā ierakstāmo lēmumu precizēšanai un iebildumu 

par protokolu pamatotības izvērtēšanai, argumentācijas noskaidrošanai

▌ Līdz ar to precizēta debašu norises kārtība – runāt uzaicinātajai 

personai jānosauc vārds, uzvārds, amats vai organizācija, kuru pārstāv. 

Sēdes vadītājs uzaicinot izteikties MK locekli, nosauc viņa vārdu vai 

amatu

▌ MK sēžu slēgtās daļas audioieraksta veikšanai nepieciešams 

tehniskais nodrošinājums un speciālais regulējums. MK sēdes 

protokollēmumā uzdevums VK līdz gada beigām nodrošināt arī slēgtās 

daļas audioieraksta veikšanu

 

4

1. Jaunais no MKIL

Valdības vai atsevišķa ministra lietu 

pārņemšanas kārtībā sniedzamā 

informācija un kārtība, kādā to dara. 

Saturs kārtības ruļļa 1.pielikumā.

Valdības vai atsevišķa ministra maiņas 

gadījumā 5 darbdienu laikā VK sniedz 

informāciju par tiem noteiktā kārtībā 

iesniegtajiem projektiem, kuri nav 

aktuāli un noņemami no kontroles. Ja 

informāciju nesniedz, VK turpina 

iesākto projekta virzību.

Valdības vai atsevišķa ministra 

maiņas gadījumā 5 darbdienu 

laikā VK iesniedz informāciju 

par noteiktā kārtībā iesniegto 

projektu aktualitāti. Ja 

informāciju nesniedz, VK 

noņem projektus no kontroles.

Deklarācijas par valdības iecerēto 

darbību izpildes rīcības plāna

sagatavošanas, t.sk. rīcības plāna 

projekta sadaļu saturs, un rīcības plāna 

aktualizēšanas kārtība. Saturs kārtības 

ruļļa 2.pielikumā.
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2. Izmaiņas lēmumu pieņemšanas 
procesā

MK komitejā izskata tikai 

nesaskaņotos attīstības plānošanas 

dokumentu projektus

MK komitejā izskata visus politikas 

plānošanas dokumentu projektus

VSS izskata nacionālās pozīcijas 

projektu un ar to saistītu jautājumu, 

ja VAS ES jautājumos tā nolēmusi

MK lieta – steidzamie tiesību aktu 

projekti, plānošanas dokumentu 

projekti, informatīvie ziņojumi.

Pamatojums – valstij nelabvēlīgu 

seku iestāšanās.

MK lieta – jautājums, kuru pēc 

būtības var izlemt tikai MK.

Steidzamie jautājumi.

 

6

3. Plānošanas dokumenti un TAP 
pievienojamie dokumenti

Attīstības plānošanas dokumentu projektu 

saturu, izstrādes, apstiprināšanas un 

aktualizēšanas kārtību noteiks noteikumi par 

attīstības plānošanas dokumentiem.

Kārtības rullī – saskaņošanas, iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtība

Politikas plānošanas 

dokumenta projekts.

Kārtības rullī regulēti arī to 

veidi, struktūra un saturs

Anotācija visiem tiesību aktu projektiem 

(TAP)

Likumprojektam aizpildīta visas sadaļas. 

Pārējiem TAP aizpilda I sadaļu un sadaļu, kurā 

analizējamo jautājumu ietekmē projekts. Ja 

VSS pieprasītas papildu sadaļas – iesniedzams 

līdz pirmdienai plkst.9.00. Ja neiesniedz 

neizsludina, bet iekļauj izsludināšanai 

nākamajā VSS, ja iesniedz līdz attiecīgās 

otrdienas plkst.17.00 

Anotācija (likumprojektam, 

atsevišķiem noteikumiem)

Paskaidrojuma raksts

(pārējiem TAP)
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4. Sabiedrības līdzdalība

Ja atzinumu sniegusi cita institūcija 

(t.sk., NVO), kas nav pieteikusies 

VSS, bet ievērojusi atzinuma 

sniegšanas termiņu, ministrijai ir 

pienākums vērtēt arī šo atzinumu un 

uzaicināt uz saskaņošanu

Atzinumu par izsludināto projektu 

sniedz VSS protokolā norādītās 

ministrijas un citas institūcijas

Vienkāršota NVO pārstāvju 

pieteikšanās uz MKK un MK sēdi –

NVO iesniedz pieteikumu VK 

elektroniski

Iesniedzējs pavadvēstulē norāda uz 

sēdi papildus uzaicināmās personas

MK sēdes slēgtajā daļā ar 

padomdevēja tiesībām var piedalīties 

sociālo partneru organizācijas 

pārstāvis, VK par konkrēto pārstāvi 

informējot pats (tikai nacionālās 

pozīcijas)

Papildus uzaicināmās personas 

iesniedzējs norāda pavadvēstulē

 

8

5. Atteikšanās no papīra aprites

Sistēmā DAUKS iesniegta dokumenta 

statuss noteikts

Ministrijas dokumentus iesniedz tikai 

sistēmā DAUKS:

Pieteiktie projekti VSS

Projektu atsaukšana DAUKS no 

1.jūlija

VSS izskatāmie projekti

Visi projekti iesniedzami papīra 

formā un elektroniski pa e-pastu.

Praksē – izsludināšanai projekta 

pieteikumu jau tagad iesniedz 

sistēmā DAUKS

Atzinumu sniegšana par 

izsludinātajiem projektiem sistēmā 

DAUKS

Visi projekti iesniedzami papīra 

formā un elektroniski pa e-pastu.

Dažas ministrijas arī atzinumiem 

piesakās un atzinumu sniedz 

sistēmā DAUKS
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5. Atteikšanās no papīra aprites
Ministrijas dokumentus uz MKK 

un MK sēdēm iesniedz sistēmā 

DAUKS, izņemot pavadvēstuli, 

projektu (reģ.TA), anotāciju, kā arī 

dokumentus, kas apliecina lēmuma 

tiesiskumu, ja tos nav iespējams 

pievienot sistēmā DAUKS (kā datni 

vai ieskanētu)

Visi projekti iesniedzami papīra 

formā un elektroniski pa e-pastu.

Citas institūcijas (t.sk. NVO) 

dokumentus iesniedz elektroniski 

atbilstoši elektronisko dokumentu 

normatīvajiem aktiem vai papīra 

formā

Visi projekti iesniedzami papīra 

formā un elektroniski pa e-pastu.

Sēžu dokumentu pārvaldības sistēma 

e-portfelis noregulēts.

Sēžu materiālus dalībnieki saņem 

sistēmā e-portfelis

Kārtības rullī netika regulēts, bet 

praksē pastāvēja

 

10

6. Saskaņošanas vienkāršošana

Vērā neņemtos iebildumus saskaņo:

- Starpministriju sanāksmē, vai

- Elektroniski, ja iebildumu apjoms 

un būtība neprasa vienošanos 

klātienē

Vērā neņemtos iebildumus saskaņo 

starpministriju sanāksmē.

Izziņa par atzinumos izteiktajiem 

iebildumiem. VK iesniedz pēdējo 

aktualizēto versiju.

Izziņu paraksta tikai atbildīgā 

amatpersona un starpministriju 

sanāksmes vadītājs, ja tā ir cita 

amatpersona.

Izziņa kārtības ruļļa 4.pielikumā

Izziņa atzinumos sniegtajiem 

iebildumiem.

Starpministriju sanāksmes protokols 

(protokoli, ja rīkotas vairākas 

sanāksmes).
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7. Iesniegšanas vienkāršošana

Atzinumu paraksta ministrijas 

valsts sekretārs vai viņa pilnvarota 

amatpersona

Atzinumu paraksta valsts sekretārs. 

TM valsts sekretāra vietnieks 

likumdošanas jautājumos

Iesniedzamo projektu paraksta tikai 

valsts sekretārs uz VSS un ministrs 

paraksta un valsts sekretārs vizē uz 

MKK un MK sēdi iesniedzamos

Vīzu tabula

Projekta pavadvēstules paraugs.

Pievienojamo dokumentu saraksts 

pārcelts uz pielikumu.

Pārejot uz pilnīgu elektronisko 

apriti, plānots izveidot aizpildāmu 

formu sistēmā DAUKS

 

12

7. Iesniegšanas vienkāršošana

Starptautiskā līguma projektam, kuru 

paredzēts parakstīts pirms 

ratificēšanas Saeimā, pievieno tikai 

MK protokollēmuma projektu

Starptautiskā līguma projektam, 

kuru paredzēts parakstīts pirms 

ratificēšanas Saeimā, pievieno 

MK rīkojuma projektu un MK 

protokollēmuma projektu

Ja dokuments iesniegts nepilnīgs, VK 

nereģistrē projektu un informē 

ministriju par problēmām. Ja 

ministrija neprecizē 3 darbdienu laikā, 

tikai tad VK nosūta visu dokumentu 

atpakaļ

Ja iesniegtais dokuments 

nepilnīgs, VK to nereģistrē un 

visu nosūta atpakaļ

Visi IPI tiek iekļauti MK sēdes 

slēgtajā daļā, ja iesniedzējs nav 

norādījis, ka skatāms atklātajā daļā.

Nacionālās pozīcijas un nostājas tiek 

iekļautas MK sēdes slēgtajā daļā

Par IPI iesniedzējs norādīja 

ierobežotības pamatojumu un 

kurā sēdes daļā iekļaujams
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Valsts amatpersonas amatu 
savienošana

Violeta ZEPPA-PRIEDĪTE

KNAB Juridiskās nodaļas vadītāja

Rīga, 16.01.2009.

 

Likums “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”

* Valsts amatpersonai ir atļauts savienot amatpersonas amatu 
ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja 
šajā likumā vai citā NA nav paredzēti valsts amatpersonas 
amata savienošanas ierobežojumi (6.pants). 

* ņemot vērā likuma 7.panta konstrukciju, secināms, ka v/a var 
savu v/a amatu savienot tikai ar tiem amatiem, kas noteikti 
šajā likumā

* atšķirīgi ierobežojumi dažādiem amatiem

* jo augstāka amatpersona – jo striktāki ierobežojumi

  

Valsts amatpersonas 
amatu savienošana 

(2009)/ 23 
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Amatu savienošana:

[1] bez atļaujas

[2] ar atļauju 

Amats:
darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros 
valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, 
politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, 
komercsabiedrībā

 

Termins “amats” praksē

Latviešu literārās valodas vārdnīca:
* kvalificēts darbs, arī nodarbošanās- dažādu izstrādājumu ražošana 

ar rokām, piemēram, galdnieka, kurpnieka un drēbnieka amats
* jebkurš kvalificēts darbs; nodarbošanās; profesija, arods, 

piemēram, skolotāja vai ārsta amats
* dienesta stāvoklis, ieņemamā vieta (iestādē, uzņēmumā) 

ART 29.02.2008. spriedums lietā Nr.A42489907:
par amatu minētā likuma izpratnē ir uzskatāms jebkurš darbs vai 
dienests noteiktu pilnvaru ietvaros, kas paredz noteiktu darbību 
(pienākumu) veikšanu, neatkarīgi no tiesisko attiecību nodibināšanas 
veida. Turklāt atalgojuma saņemšana par darba vai dienesta pildīšanu 
nav obligāts nosacījums darba vai dienesta atzīšanai par amatu. 
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Amatu savienošana bez atļaujas ar:

* amatu, ko ieņem saskaņā ar likumu, 

Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem, MK 
noteikumiem, MK rīkojumiem (skat. nianses katrai VA kategorijai !)

* pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista,  ārsta, radošo 
darbu, dienestu Zemessardzē, amatu arodbiedrībā, biedrībā, 
nodibinājumā, politiskajā partijā (to apvienībā), reliģiskajā 
organizācijā (skat. nianses katrai VA kategorijai !)

* individuālā komersanta saimniecisko darbību (7.p.10.d.)    
(jānošķir no algota darba šādā sabiedrībā)

* tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata rīkojas sava 
radinieka vārdā, ja tas nerada interešu konfliktu (7.p.11.d.)

 

Būtiski ņemt vērā!

Kas ir amats saskaņā ar likumu?

AT Senāta 14.12.2004.spriedums SKA-255, AA94-04/4:
Tas vien, ka kāda persona ir iecelta vai ievēlēta amatā likumā 

noteiktajā kārtībā, nenozīmē, ka tā ieņem amatu saskaņā ar likumu. 
Pretējā gadījumā arī amats, kuru persona ieņem Darba likumā 
noteiktajā kārtībā, varētu tikt uzskatīts par amatu, kuru amatpersona 
ieņem saskaņā ar likumu. Tādā gadījumā amatu savienošanas 
ierobežojumu noteikšana pilnībā zaudētu savu jēgu. 

... likumā ... saprotams kā amats, kuru ieņemšana attiecīgajai 
amatpersonai tieši atrunāta likumā. 

Piemēram, likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 2.pants 
paredz, ka viens no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem ir 
tiesnesis, kuru no tiesnešu vidus ievēlē Augstākā tiesa.
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Būtiski ņemt vērā !

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēršanas likums

60.pants. (Kontroles dienesta) Konsultatīvās padomes sastāvs
(1) Konsultatīvās padomes sastāvā:

1) divus pārstāvjus, tajā skaitā vienu no Valsts ieņēmumu dienesta, 
norīko finanšu ministrs; ( ! nav amats saskaņā ar likumu ! )

2) pa vienam pārstāvim norīko:
a) iekšlietu ministrs, ( ! nav amats saskaņā ar likumu ! )
b) tieslietu ministrs, ( ! nav amats saskaņā ar likumu ! )
c) ... j).

(2) Konsultatīvās padomes sēdes vada ģenerālprokurors. 
( ! ir amats saskaņā ar likumu ! )

 

Būtiski ņemt vērā!

Kas ir amats saskaņā ar MK noteikumiem?

MK 22.09.2008. noteikumi nr.783 “Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes 
nolikums” (padomes loceklis ir PVD ģenerāldirektors)

MK 28.08.2007. noteikumi nr.580 “Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums” 
(padomes loceklis ir FM valsts sekretārs)

Kas ir amats saskaņā ar MK rīkojumiem?

MK 11.12.2008. rīkojums nr.791 “Par iekšējā audita padomes sastāvu” (padomes 
priekšsēdētāja vietniece ir Valsts kontroles padomes locekle D.Nulle)

MK 14.10.2008. rīkojums nr.622 “Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes 
sastāva apstiprināšanu” (padomes loceklis ir ekonomikas ministrs K.Gerhards) 
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Būtiski ņemt vērā ! 

Pedagogs - persona, kura veic izglītojošo un audzinošo 

darbību, veicot izglītības procesu. T.i. darbs izglītības 
iestādēs, kas īsteno  licencētu izglītības programmu.

Zinātnieks - persona, kura veic zinātnisko darbību un 

kurai ir zinātniskā kvalifikācija. Zinātniskā darbība ir 
radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību, inovācijas 

Zinātniskā darbība nav konsultāciju, skaidrojumu u.tml. 

darbību veikšana kompetences ietvaros)

 

Būtiski ņemt vērā !

Radošais darbs – publicistika, literāra, mākslinieciska 

darbība, par kuru saņem autoratlīdzību/honorāru. To veic 
rakstnieki, žurnālisti, komponisti, aktieri u.tml. 

Skat. MK 18.04.2006. not. Nr.306 “Noteikumi par profesiju klasifikatoru....” 
1.pielik. 245.profesiju grupu
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Amatu savienošana ar atļauju:

* nav iespējama visām valsts amatpersonām
(izņēmumi - likuma 7.p.(1.), (2), (3), (4), (7))

* dažām VA iespējama tikai valsts vai 
pašvaldības institūcijās un kapitālsabiedrībās, 
kurās valsts vai pašvaldība, vai 
kapitālsabiedrība ir dalībnieks (likuma 7.p.(5))

* iespējama institūcijās ārpus valsts vai 
pašvaldības institūcijām (likuma 7.p.(51),(6), (8))

 

Amati, ar kuriem var savienot VA amatu (I)

[1] amats valsts vai pašvaldības institūcijā

Valsts vai pašvaldības institūcija –
valsts vai pašvaldības iestāde (tās struktūrvienība) vai kapitālsabiedrība (100% kapitāla pieder v./pašv.)

AT Senāta 10.12.2007. spriedums lietā Nr. SKA-487/2007:
... tādēļ, lai novērstu iespējamu kļūdainu vai apzināti nepareizu tiesību normu interpretāciju, kas 
nepamatoti izslēgtu pašvaldības no tiesību normas tvēruma, likumos bieži vien tiek īpaši 
norādītas, ka tas attiecas arī uz pašvaldībām. Šāda norāde pati par sevi nenozīmē, ka likums 
neattiecas uz citām atvasinātām publisko tiesību juridiskajām personām. Šīs personas vārdkopas 
"valsts un pašvaldības" lietošanas gadījumos parasti paliek aptvertas ar jēdzienu "valsts". Senāts 
uzskata, ka tieši tā ir interpretējams arī šī likuma normas, kurās ir lietota vārdkopa "valsts un 
pašvaldības", tostarp, šā likuma 4.panta otrā daļa.

Rīgas brīvostas pārvalde - atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kuru izveido Rīgas 
dome likumā “Likums par ostām” noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar likumu piešķirta 
autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu
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Amati, ar kuriem var savienot VA amatu (II)

[2] amats kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir 
dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts/pašvaldības interešu 
pārstāvēšanu

[3] amats kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar 
valsts/pašvaldības interešu pārstāvēšanu

[4] cits amats

[5] uzņēmuma līguma izpilde

[6] pilnvarojuma izpilde

 

Atļauja savienot amatus (I)

Rīcība, vēloties savienot amatus (8.1pants):

[1] Rakstveida lūgums savienot amatus:
(1) ja, stājoties VA amatā, ieņem citu amatu, tas iesniedzams pirms iecelšanas 
(ievēlēšanas, apstiprināšanas) amatā;
(2) ja VA statuss noteikts pēc iecelšanas (ievēlēšanas/apstiprināšanas) amatā un 
vienlaikus ieņemts cits amats, tas iesniedzams 7 dienu laikā no VA statusa 
piešķiršanas;
(3) esot VA statusā, vēlas savienot ar citu amatu, tas iesniedzams pirms amatu 
savienošanas uzsākšanas.

[2] Lūgums adresējams amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai, 
kura amatpersonu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā

[3] Ja vienlaikus ieņem vairākus VA amatus, atļauja saņemama 
katram VA amatam
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Atļauja savienot amatus (II)

Amatpersonas (institūcijas) rīcība 
pēc lūguma saņemšanas:

[1] 1 mēneša laikā pieņem lēmumu

[2] Lēmumu pieņem un noformē APL noteiktajā kārtībā

[3] Pieņemot lēmumu, izvērtē:
- interešu konflikta iespējamību
- iespējamās pretrunas ar ētikas normām
- ietekmi uz tiešo amata pienākumu pildīšanu

Atļauju paraugi [KNAB]; [MK]

 

Atļauja savienot amatus (III)

Rīcība pēc lēmuma pieņemšanas:

[1] Ja mainās tiesiskie vai faktiskie apstākļi (ētika, interešu 
konflikts, kaitējums tiešo pienākumu izpildei), lēmumu 
var atcelt 

[2] Adresāts lēmumu (un lēmumu par tā atcelšanu) var 
apstrīdēt/pārsūdzēt

[3] Ja atteikts izsniegt atļauju un amati jau tiek savienoti, 
1 mēneša laikā jāiesniedz lūgums atbrīvot no amata 
(īpaši nosacījumi – uzņēmuma līguma/pilnvarojuma 
izpildei)
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Rīcība, ja amatus aizliegts savienot 
(8.pants)

7 dienu laikā:
[1] rakstveida paziņojums institūcijas vadītājam
[2] iesniegums ar lūgumu atbrīvot no aizliegtā amata 
(saņem lēmumu atbrīvot)

Ja mēneša laikā nesaņem lēmumu atbrīvot,
[1] par to ziņo institūcijas vadītājam un KNAB
[2] pārtrauc aizliegtā amata pienākumu pildīšanu
[3] paziņojums par atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu

 

Atļauja savienot amatus tiesu praksē

AT Senāta 21.09.2006. spriedums lietā Nr. SKA-426/2006, 
arī 18.10.2006.spriedums ietā Nr. SKA-418/2006:

Rakstveida atļaujas saņemšanai pirms amatu savienošanas nav tikai formāls raksturs. Tā sevī 
ietver konkrētās amatu savienošanas izvērtējumu katrā individuālā gadījumā attiecībā  uz 
katru konkrēto amatu un personu.

ART 19.10.2007. spriedums lietā Nr.A1785-07/4:

Tiesa noraida kā nepamatotu pieteicēja iebildumu, tā kā ar ... domes lēmumu viņš tika 
iecelts SIA “(..), AS “(..)" un SIA “(..)", tādējādi pašvaldība nepārprotami ir paudusi savu 
piekrišanu. Konstatējot minētos apstākļus, nav nozīmes  tam, ka pašvaldība iecēla pieteicēju 
šajos amatos, jo Likums imperatīvi noteic, kurus amatus drīkst savienot un šo kārtību nevar 
mainīt ar iestādes lēmumu. 

... tiesa noraida kā nepamatotu pieteicēja argumentu, ka līdz ar amatpersonu deklarāciju 
iesniegšanu pieteicējs ir ziņojis valsts iestādēm par  ieņemamajiem amatiem, jo tiesību 
normas paredz speciālu kārtību, tā tiek saņemta atļauja valsts amatpersonas amata 
savienošanai ar citu amatu.
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Ienākumu gūšanas ierobežojumi (9.pants)

Atļauts vienlaikus saņemt:

* atalgojumu par VA amata pienākumu pildīšanu 

un

* atalgojumu par tāda amata pienākumu, uzņēmuma 
līguma vai pilnvarojuma izpildi, kas nav aizliegts ar 
Likumu vai citiem likumiem,  

* kā arī gūt ienākumus no komercdarbības vai citiem 
ienākumu avotiem, kas nav aizliegta ar Likumu vai 
citiem likumiem

 

Ienākumu gūšanas ierobežojumi 
tiesu praksē

ART 12.06.2006. spriedums lietā Nr.42396305
Ņemot vērā, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" izpratnē amatpersonai ir atļauts saņemt atalgojumu tikai par to 
pienākumu pildīšanu, kas tai ar likumu aizliegti, tad gadījumā, ja valsts 
amatpersona ir ieņēmusi amatus, kas ir pretrunā ar šajā likumā noteiktajiem 
ierobežojumiem, šajos amatos gūtie ienākumi ir uzskatāmi par nelikumīgiem. 
Ņemot vērā, ka pieteicējs ... guva ienākumus no komercdarbības, kas viņam bija 
aizliegta ar likumu (jo attiecīgās iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja nebija saņemta), secināms, ka pieteicējs nav ievērojis likuma 
"Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 9.panta pirmās 
daļas nosacījumus.

  



 

  

Valsts kanceleja 599 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

Atbildība

Disciplinārā

Administratīvā

Krimināltiesiskā

Civiltiesiskā

 

Administratīvā atbildība

LAPK 166.30 pants:
Par likumā noteikto ... valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas 
ierobežojumu ... uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no 50 līdz 250 latiem, atņemot tiesības 
ieņemt VA amatus vai bez tā

ART 07.12.2007. spriedums lietā Nr.A42412406:
LAPK 166.30 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāvs ir formāls, kas neprasa nekādu seku 
iestāšanos. Pārkāpums ir veikts ar to, ka valsts amatpersona ir pārkāpusi likumā noteiktos 
ierobežojumus, kas valsts amatpersonām ir jāievēro attiecībā uz amatu savienošanu.

ART 03.10.2007. spriedums lietā Nr.A42378706:
Tiesas ieskatā LAPK 166.30 panta sankcija ir interpretējama kopsakarībā ar Interešu konflikta likuma 

2.pantā noteikto - (....), Valsts civildienesta likuma 1.pantā noteikto- (....) un LAPK 1.pantā un 
22.pantā noteikto. 

Izskatāmajā gadījumā lielāka nozīme ir piešķirama sabiedrības interesēm un tiesībām uz taisnīgu 
un likumiem atbilstošu valsts pārvaldi (amatpersonu darbības atbilstība normatīvajiem aktiem), jo 
pārkāpumu ir izdarījusi valsts amatpersona, kura ir apzinājusies savas rīcības prettiesiskumu. Šādas 
interpretācijas (sistēmiskās un teleoloģiskās) rezultātā tiesas ieskatā ir taisnīgs, kā arī atbilst tiesību 
sistēmā nostiprinātajam soda neizbēgamības principam.
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Civiltiesiskā atbildība

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (30.pants):

[1] Ienākumi, kas gūti, pārkāpjot likuma ierobežojumus, ir piekritīgi valstij

[2] Izņēmums no šī nosacījuma – ja amatu savienošana ir pieļaujama, bet nav lūgta rakstveida 
atļauja un nav bijis interešu konflikts (pilnīga atbrīvošana no CTA)

[3] Pilnīgi vai daļēji var atbrīvot no CTA, ja atmaksas pienākums nav samērīgs ar pārkāpuma 
radīto kaitējumu valsts pārvaldes kārtībai 

Rīgas p. Vidzemes PP tiesas 03.07.2006. spriedums lietā nr.C30-1844/14 un 
30.10.2006. spriedums lietā Nr.C30-2674/7:

Tiesa atzīst par nepamatotiem atbildētājas iebildumus, ka nav pieļaujama viņas dubulta 
sodīšana par vienu pārkāpumu gan administratīvā kārtā , gan uzliekot civiltiesisku atbildību, 
jo likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" normas nosaka, 
ka amatpersonai par šī likuma pārkāpumiem iestājas gan administratīvā atbildība, gan 
paredzēta civiltiesiska atbildība. Kā arī civiltiesiska atbildība nav atzīstama par sodu par 
izdarīto pārkāpumu, bet gan par pienākumu atlīdzināt nodarītos zaudējumus, kas savukārt , 
nosakāmi atbilstoši nelikumīgi gūto ienākumu apmēram.
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Publiskās pārvaldes ētika 

Latvijā: 
vājās vietas un to novēršana

Diāna Kurpniece, 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas vadītāja

 

 

Optimistisks ievads

• Korupcija Latvijā mazinās, jo labas pārvaldības 
principi nostiprinās valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbinieku pamatlīmenī

• Korupcijas uztveres indekss uzlabojas
• 5,0 – 2008.

• 4,8 – 2007. 

• 4,7 – 2006.

• 4,2 – 2005. 

• 4,0 – 2004. 

  

Publiskas pārvaldes ētika 
Latvijā (2009)/ 22 
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Ētikas vieta publiskās pārvaldes 

regulējumā

• Normatīvie akti regulē ļoti vispārīgi
– Atklātums, atbildība, sabiedrības interesēs vs., p., Cik 

liels ir jūsu atalgojums?

• Visus ierobežojumus nevar paredzēt
– Pieņemt lēmumu, kurā ieinteresēts brālēns, 

sievasmāte, vedekla

• Nepieciešami gan principi, gan konkrēts 
skaidrojums
– ASV Standards of Ethical conduct for employees of 

the executive branch par dāvanu pieņemšanu piemēri 
uz 20 lpp.

 

 

Ētikas menedžmenta 

divas pieejas

Atbilstība

• Izvairīties no 
neētiskas uzvedības

• Uzsvars - Ārējā 
kontrole

• Tipiskākie instrumenti
– Normatīvie akti

– Strikti kodeksi

– Stingras procedūras

Godprātība

• Stimulēt ētisku 
uzvedību

• Uzsvars - Iekšējā 
kontrole

• Tipiskākie instrumenti
– Semināri, apmācība

– Ambiciozi ētikas 
kodeksi

– Individuālas pārrunas
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Kādas ir normatīvo aktu prasības?

• Likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 22.pants
– v/a darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai 

nozarē apstiprinātajiem ētikas kodeksiem

– v/a atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai 
v/a amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku 
apsvērumu dēļ var tikt apšaubīta tās darbības 
objektivitāte un neitralitāte

• Valsts pārvaldes iekārtas likums 

• Valsts civildienesta likums

• Administratīvā procesa likums

• MK not. Par iekšējās kontroles sistēmu...

 

 

Ētika un iekšējās kontroles vide:

• Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 
izveidošanas pamatprasībām (MK not. nr. 466, 
19.08.2003) paredz
– iekšējās kārtības un ētikas prasību noteikšanu;

• Kontroles vide nosaka organizācijā valdošo 
atmosfēru, ietekmējot darbinieku apziņu. 

• Kontroles vide ietver 
– godprātību, ētiskās vērtības, vadības darbības stilu, 

pilnvaru deleģēšanas kārtību, kā arī darbinieku 
vadības un attīstīšanas procesus organizācijā. 
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Profesionālā kompetence

• Ētiskums ir neatņemama amatpersonas profesionālās 

kompetences sastāvdaļa 

• Ja amatpersona rīkojas neētiski, tas var nopietni kaitēt 

arī darba pienākumu kvalitatīvai pildīšanai.

 

 

Kompetenču vērtēšana*
Vispārējā kompetence: Ētiskums, tiesiskums un 

lojalitāte (attieksme pret valsti); 
Amatu grupa: Rīcībpolitikas veidotāji

Pozitīvās 

rīcības indikatori

Negatīvās

rīcības indikatori

Pārzina un ievēro normatīvos aktus un 

noteiktās procedūras, ir piemērs 

citiem tiesiskuma ievērošanā

Ir bijuši gadījumi, kad pieļāvis procedūru 

vai normatīvo aktu pārkāpumi

Ievēro ētikas standartus, nepieļauj interešu 

konfliktus savā un citu darbā

Ir pieļāvis, interešu konflikta situāciju

rašanos

Liek sabiedrības (valsts) intereses pirmajā 

vietā, aizstāv tās gan starptautiskajā 

vidē (piem., ES), gan attiecībās ar 

publiskām gan privātām personām

Ir pieļāvis rīcību, kas var novest pie

sekām, kas pretējas sabiedrības (valsts 

interesēm)

Pildot savus pienākumus rīkojas saskaņā 

ar kopīgajiem (valsts un iestādes) 

mērķiem

Rīcība nonāk pretrunā ar mērķiem

Priekšlikumos valsts rīcībpolitikas 

veidošanas un attīstības iestrādēs 

nelobē partiju un atsevišķo grupu

intereses

Ir pieļāvis politisko interešu lobēšanu,

atsevišķu grupu interešu dominēšanu,

nespēj panākt interešu sabalansēšanu

*Baiba Pētersone, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments, 2005   
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Profesionālā ētika

• Ētikas apakšnozare, kas risina jautājumus 
par noteiktai profesionālajai grupai 
atbilstošām ētikas normām, vērtībām un 
principiem. 

• Tās mērķis ir noteikt specifiskus 
profesionālās uzvedības standartus.

• Ētika – izvēles un rīcības teorija, kas 
orientēta uz konkrētām vērtībām

 

 

Kādas ētiskās vērtības ir 

nozīmīgas valsts pārvaldē?
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Kādas vērtības iekļauj v/a ētikas kodeksā?

• Cieņa pret likumu

– rādīt priekšzīmi / nemeklēt ceļu apiet

• Cieņa pret personu / vienlīdzīga attieksme

• Godprātība

• Taisnīgums / tiesiskums / objektivitāte

• Uzcītība un atbildīgums

• Ekonomija un efektivitāte

• Neatkarība

• Konfidencialitāte un informācijas aizsardzība

 

 

Kādas ētiskas rīcības normas ir 

ieteicams iekļaut kodeksā?
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• Eiropas Padomes Ministru komitejas 

Daudznozaru grupas korupcijas 

jautājumos izstrādātā Rekomendācija par 

amatpersonu rīcības kodeksiem iesaka 

ētikas kodeksā iekļaut šādas normas:

 

 

Interešu konflikts

Visas profesionālās ētikas centrālais 

jautājums ir atsevišķu interešu konfliktu 

gadījumu izskatīšana
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Interešu konflikts ētikā

v/a ir personiskas intereses, kas 

var ietekmēt vai par ko varētu uzskatīt, ka tās var ietekmēt, 

godīgu un objektīvu v/a oficiālo pienākumu veikšanu. 

• personiski apsvērumi vs. sabiedrības intereses, 

• šī persona var pieņemt vai pieņem lēmumu personisko 
interešu un apsvērumu ietekmē.

 

 

Interešu konflikta novēršana

• Paziņošana par interesēm un 

atkāpšanās no uzticēto pienākumu 

pildīšanas

situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais 

lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, 

ka tiek ietekmētas:

• amatpersonas vai tās ģimenes locekļu personiskās 

vai mantiskās intereses, 

• organizācijas, ar kuru valsts amatpersona ir 

saistīta, vai tās sponsoru mantiskās intereses. 
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• Izvairīšanās no interešu konflikta

– Faktiskais, šķietamais (uztvertais), 
potenciālais interešu konflikts

• Izvairīšanās no nesavietojamām ārējām 
interesēm

• Attieksme pret politisko vai sabiedrisko 
darbību

• Ziņošana par novērotajiem 
pārkāpumiem

Rekomendējamās normas (1)

 

 

Dāvanu pieņemšanas 

ierobežojumi
• Publiskā pārvaldē – bez dāvanu politika

• Dāvanu pieņemšana – tikai izņēmumu 
gadījumos – svētki, ļoti lēti priekšmeti
– Dāvanas no apmeklētājiem, klientiem (ārpus 

iestādes)

– Dāvanas starp darbiniekiem

• Likums vs. Sabiedrības tradīcijas
– Likums – ziedi, grāmatas, reprezentācijas priekšmeti, 

suvenīri

– Sabiedrība – ziedi un saldumi
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Aizliegts pieņemt dāvanas

saistībā ar dienesta pienākumu pildīšanu

• no apmeklētāja, 

• personas, kas ieinteresēta lēmumu pieņemšanā 
u.tml., 

• lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, 
– dāvanas, 

– viesmīlības piedāvājumus vai 

– citus labumus - arī transporta, izmitināšanas, 
ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai 
jebkāda cita veida materiālie labumi;

– savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī 
organizācijai, ar ko viņš ir saistīts.

 

 

Rekomendējamās normas

(3)• Attiecības ar bijušajām valsts amatpersonām

• Aiziešana no darba valsts dienestā

• Iestāžu rīcībā esošās informācijas 

aizsardzība

• Rīcība ar valsts un pašvaldību mantu un 

finanšu  resursiem

• Vadītāja atbildība
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Lobēšana

– neievērojot vienlīdzības principu, kādam no 

lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja 

vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, 

salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, 

– tai skaitā 

• vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu 

interesējošo jautājumu loku, 

• vai citus labumus;

• nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem

 

 

Kontakti. Uzdod jautājumu KNAB
www.knab.gov.lv

• KNAB konsultē valsts amatpersonas par 
likuma prasībām

• Sniedz skaidrojumus

Tālrunis: 6 735 61 61

Fakss: 6 733 11 50

e-pasts: knab@knab.gov.lv

diana.kurpniece@knab.gov.lv

Adrese:
Alberta iela 13,
Rīga, LV-1010

Darba laiks:
katru darba dienu 

no 8:30 līdz 17:00
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Par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko 
publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un 

glabāšanā

 
 

Ārlietu ministrijas nolikums

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence
4. Ministrijas funkcijas:

4.2. ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts 
ārpolitiku;

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:
5.6. veic normatīvajos aktos noteiktās darbības, kuras ir nepieciešamas, lai noslēgtie 
starptautiskie līgumi stātos spēkā valsts teritorijā;
5.7. uzskaita starptautiskos līgumus un informē par to spēkā stāšanos, darbības 
pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;

6. Ministrija:
6.1. izstrādā starptautisko līgumu, nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas 
plānošanas dokumentu projektus;
6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem starptautisko līgumu, tiesību 
aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

7. Ministrijas tiesības:
7.3. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos un noslēgt 
starptautiskās sadarbības līgumus;

  

Par Ārlietu ministrijas veiktajām 
darbībām starptautisko publisko 

līgumu projektu sagatavošanā, 
slēgšanā un glabāšanā (2008)/ 21 
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Likums “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”

II. Starptautisko līgumu noslēgšana
8.pants. Starpvalstu līgumi tiek apstiprināti ar Saeimas pieņemtu likumu, uz kura 

pamata Ārlietu ministrija sagatavo ratifikācijas rakstu, ko paraksta Valsts prezidents 
un līdzparaksta ārlietu ministrs.

10.pants. Ratifikācijas rakstu apmaiņu veic Valsts prezidents vai ārlietu ministrs, vai viņu 
pilnvarotas personas.

Ārlietu ministrija veic starptautiskā līguma ratifikācijas notu apmaiņu un informē par 
nepieciešamo prasību izpildi, lai līgums stātos spēkā Latvijas Republikas teritorijā, kā 
arī deponē pievienošanās dokumentus un nodod starptautiskos līgumus 
depozitārijam.

IV. Starptautisko līgumu uzskaite un publicēšana
15.pants. Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija, kas informē par līgumu 

spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu.
16.pants. Visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi latviešu valodā tiek publicēti valdības 

oficiālajā izdevumā un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

 
 

Ministru kabineta kārtības rullis

3. Ministru kabinetā izskatāmie starptautiskie līgumi vai to projekti
35.1 Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas tā oriģināls un tulkojums (ja 

līgums nav parakstīts latviešu valodā) desmit darbdienu laikā iesniedzams 
glabāšanai Ārlietu ministrijā, nosūtot Ārlietu ministrijai arī līguma un tā 
tulkojuma tekstu elektroniskā veidā.

35.2 Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par starptautiskā 
līguma spēkā stāšanos un publicē šo noteikumu 30.punktā minēto 
starptautisko līgumu tekstus (ievērojot šo noteikumu 33., 34. un 
35.punktu).

6.2. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un 
informatīvo ziņojumu saskaņošana 

73. Par politikas dokumenta projektu un tiesību akta projektu nepieciešams 
atzinums no:

73.5. Ārlietu ministrijas – par starptautisko līgumu vai tā projektu;
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30. Ja starptautiskais līgums vai tā projekts likumā noteiktajā kārtībā nav apstiprināms Saeimā, Ministru kabinets to 
apstiprina ar Ministru kabineta noteikumiem. Ja ir paredzēts parakstīt minēto līgumu vai tā projektu, ministrija tam 
pievieno arī Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā norādīta amatpersona, kas pilnvarota parakstīt līgumu 
vai tā projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums
31. Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā bez tā iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets atbalsta 

likumprojektu par minētā līguma apstiprināšanu
32. Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā pēc tā iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets ar rīkojumu 

atbalsta pievienošanos minētajam līgumam vai apstiprina tā projektu, kā arī atbalsta likumprojektu par minētā 
līguma apstiprināšanu. Ministrija minētajam līguma projektam pievieno Ministru kabineta protokollēmuma projektu, 
kurā norādīta amatpersona, kura pilnvarota parakstīt līguma projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot 
gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums. Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas iesniedzējs Valsts kancelejā 
iesniedz parakstītā līguma kopiju (šajos noteikumos paredzētajos gadījumos – arī tulkojumu) vai apliecinājuma par 
pievienošanos starptautiskajam līgumam kopiju, likumprojektu par līguma apstiprināšanu Saeimā un likumprojekta 
anotāciju
33. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt vairākās valodās un viena no tām ir latviešu valoda, 

un domstarpību gadījumā nevienai valodai nav noteicošais spēks, tas iesniedzams tikai latviešu valodā.
34. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt vairākās valodās un viena no tām ir latviešu valoda, 

un domstarpību gadījumā vienai valodai ir paredzēts noteicošais spēks, tas iesniedzams latviešu valodā un tajā 
valodā, kurai domstarpību gadījumā ir paredzēts noteicošais spēks.
35. Ja starptautisko līgumu vai tā projektu ir paredzēts parakstīt svešvalodā, tas iesniedzams valodā, kādā tas tiks 
parakstīts, un tam pievienojams tulkojums latviešu valodā.

 
 

Latvijas Republikas valsts robežas likums

III.nodaļa
Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu un

citu institūciju pilnvaras valsts robežas 
apsardzības jomā

21.pants. Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūciju 
pilnvaras

(2) Ārlietu ministrija:

pamatojoties uz Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu, 
ved starpvalstu sarunas par valsts robežas noteikšanu un 
nostiprināšanu, valsts robežas režīma noteikšanu
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Apvienoto Nāciju Organizācijas statūti

XVI nodaļa. Dažādi noteikumi 

102.pants

1. Dažādi līgumi un starptautiskās vienošanās, kuras noslēgusi jebkura 
organizācijas dalībvalsts pēc  šo  statūtu  stāšanās  spēkā,  pie  pirmās 
iespējas jāreģistrē Sekretariātā, kas tās publicē.   

2. Neviena  no  tāda  līguma  vai  straptautiskā  līguma  pusēm, kas nav 
reģistrētas saskaņā  ar  šī  panta  1.punktu,  nevar  atsaukties  uz tādiem 
līgumiem  vai   starptautiskajiem   līgumiem   nevienā   Apvienoto Nāciju 
Organizācijas institūcijā.

 
 

Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām

77. pants
Depozitārija funkcijas
1. Ja līgums neparedz citādi vai līgumslēdzējas valstis nav vienojušās citādi, depozitārijam ir šādas 

funkcijas:
a) līguma oriģinālteksta un depozitārijam nodoto pilnvaru glabāšana;
b) apstiprinātu oriģinālteksta kopiju sagatavošana un jebkuru turpmāku līguma tekstu sagatavošana 

valodās, kuras paredzētas līgumā, un to nodošana dalībniekiem un valstīm, kuras ir tiesīgas kļūt 
par līguma dalībniekiem;

c) līguma parakstu saņemšana, kā arī ar līgumu saistītu instrumentu un paziņojumu saņemšana un 
glabāšana;

d) pārbaudes veikšana, vai ar līgumu saistītie paraksti, instrumenti, paziņojumi atbilst vajadzīgajai 
formai un prasībām, un nepieciešamības gadījumā iesaistot šī jautājumā risināšanā attiecīgo 
valsti;

e) dalībnieku un valstu, kuras ir tiesīgas kļūt par līguma dalībniekiem, informēšana par dokumentiem 
un paziņojumiem, kuri attiecas uz līgumu;

f) valstu, kurām ir tiesības kļūt par līguma dalībniekiem, informēšana par to, ka ir saņemts vai 
deponēts tāds parakstu vai ratifikācijas, pieņemšanas apstiprināšanas vai pievienošanās 
dokumentu skaits, kāds nepieciešams, lai līgums stātos spēkā;

g) līguma reģistrācija Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā;
h) funkciju pildīšana, kuras paredz citi šīs Konvencijas noteikumi.
2. Gadījumā, kad rodas kādas nesaskaņas starp valsti un depozitāriju attiecībā uz pēdējā funkciju 

veikšanu, depozitārijs par to paziņo līgumu parakstījušām valstīm un līgumslēdzējām valstīm vai 
atbilstošos gadījumos iesaistītās starptautiskās organizācijas kompetentai struktūrai.
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Ministru kabineta 

iekārtas likums

Politikas 

koordinācijas 

departaments

 
 

Process

▌ 2006.gada 2.maijā Ministru kabinetā akceptēta “Ministru 

kabineta iekārtas likuma koncepcija”

▌ Likumprojekts atbalstīts Ministru kabinetā 2006.gada 

5.decembrī

▌ Pieņemts Saeimā trešajā lasījumā 2008.gada 15.maijā

▌ Izsludināts 2008.gada 28.maijā

▌ Stāsies spēkā 2008.gada 1.jūlijā

  

Ministru kabineta iekārtas 
likums (2008)/ 20 
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Ministru kabinets

▌ Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, kas ar tam 

padoto valsts pārvaldes iestāžu starpniecību īsteno 

izpildvaru.

▌ Saeima ar likumu var nodot izpildvaras īstenošanu 

atsevišķās jomās arī citām institūcijām, kuras nav 

padotas Ministru kabinetam, bet kuru darbības 

uzraudzībai likumā ir noteikti efektīvi mehānismi.

 
 

Atbildība

▌ Ministru kabinets kopumā atbild par valdības 

īstenoto politiku. Katrs Ministru kabineta loceklis ir 

politiski atbildīgs par savu rīcību

▌ Ministru prezidents ir politiski atbildīgs par 

Ministru kabineta darbu kopumā     

▌ Neatkarīgi no politiskās atbildības Ministru kabineta 

loceklis par savu rīcību ir atbildīgs arī saskaņā ar 

krimināltiesisko, administratīvo vai civiltiesisko 

atbildību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
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Ministru kabineta sastāvs

▌ Ministru prezidents
▌ Vada Ministru kabineta darbu

▌ Nosaka Ministru kabineta galvenās politiskās vadlīnijas

▌ Var uzņemties viena ministra pienākumu pildīšanu

▌ Ministru prezidenta biedrs
▌ Īpaši noteikta kompetence katrā konkrētā gadījumā

▌ Var būt arī ministrs vai īpašu uzdevumu ministrs

▌ Ministru prezidenta prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus

▌ Ministrs

▌ Īpašu uzdevumu ministrs
▌ Atsevišķs sekretariāts

▌ Padotas ministrijas struktūrvienības

▌ Valsts ministrs - NAV

 
 

Ministru prezidenta ekskluzīvā 

kompetence

▌ Ministrs, pildot Ministru prezidenta pienākumus, 

nav tiesīgs:

▌ noteikt politiskās vadlīnijas pārējiem ministriem;

▌ atkāpties no amata vai paziņot par Ministru kabineta 

atkāpšanos;

▌ pieprasīt ministra atkāpšanos;

▌ lūgt Saeimu atkārtoti izteikt uzticību Ministru kabinetam 

vai Ministru prezidentam saskaņā ar šā likuma 18.pantu;

▌ lūgt Saeimu izteikt uzticību atsevišķam ministram;

▌Ministru prezidenta vietā pieņemt citus lēmumus, kuri 

nav steidzami un var būtiski ietekmēt valsts attīstību.
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Ministru prezidenta amata kandidāts

▌ Valsts prezidents aicinājis

▌ Valsts kanceleja materiāltehniski nodrošina darbu

▌ Tiesības izmantot bezalgas atvaļinājumu

▌ Statusu zaudē

▌ Saeima balsojusi par uzticības izteikšanu

▌ Citi nenosaukti iemesli

 
 

Ministru kabineta sastādīšana
▌ Prasības ministram tādas pašas kā Saeimas deputātam

▌ likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām; 

▌ izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

▌ ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai 
kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

▌ Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības 
stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanas saslimušas ar psihiskiem traucējumiem, kas tām atņēmuši iespēju saprast 
savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura 
piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

▌ ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, 
izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

▌ pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu 
internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu 
organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās 
komitejās; 

▌ ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, 
novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas 
vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

▌ Aizpildītas visas ministru kandidātu vietas

▌ Iesniedz Deklarāciju, ko parakstījuši visi ministru kandidāti

▌ Ziņojums par Ministru kabineta sastāvu un Deklarāciju
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Deklarācija

▌ Politisko vadlīniju dokuments

▌ Izstrādā visam MK pilnvaru laikam

▌ Ietver MK prioritātes, sasniedzamos mērķus un 
rezultātus

▌ Izstrādā, iepazīstoties ar informāciju par līdzšinējo 
darbu

▌ 3 mēnešu laikā apstiprina Rīcības plānu

▌ Rīcības plānā norāda konkrētus uzdevumus, 
termiņus un atbildīgās iestādes

▌ Reizi gadā Ministru prezidents ziņo Saeimai par 
Deklarācijas un Rīcības plāna izpildi

 
 

Papildus uzticības izteikšana

▌ Atsevišķam ministram

▌ Iepriekš izsaka piekrišanu

▌ Ministru prezidents ziņo

▌ Atkārtotas uzticības izteikšana Ministru kabinetam

▌ Pēc Ministru prezidenta lūguma

▌ Kā atsevišķs lēmums

▌ Saistībā ar citu Saeimā izskatāmu jautājumu
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Atkāpšanās un atbrīvošana no amata

▌ Ministru kabinets

▌ Ministru prezidents

▌ Ministrs

▌ Turpina pildīt amata pienākumus ja Saeima nav 

lēmusi citādi

▌ Ministra atkāpšanās gadījumā var vienoties

▌ Ja Saeima izsaka ministram neuzticību, viņš beidz 

pildīt pienākumus tūlīt

 
 

Lietu pārņemšana

▌ Nodod Ministru prezidenta amata kandidātam

▌ Nodod ministram pēc viņa apstiprināšanas

▌ Iesākto lietu virzība

▌ Citi ar amata pienākumu pildīšanu saistīti jautājumi

▌ Sagatavo valsts sekretārs

▌ Apkopo Valsts kanceleja

▌ Saturu, apjomu un formu nosaka MKKR
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Ministru kabineta darbības atbalsts

▌ Parlamentārais sekretārs

▌ Uz MK locekļa pilnvaru laiku

▌ Prasības tādas pašas kā Saeimas deputāta amata kandidātam

▌ Iecelšana un atbrīvošana ir politisks lēmums

▌ Ministru kabineta locekļa birojs

▌ Veic politisko analīzi jautājumos, kuri skar attiecīgo nozari, 

noskaidro problēmas, sagatavo priekšlikumus to risināšanai un 

informē sabiedrību par attiecīgā Ministru kabineta locekļa darbību un 

viņa vadīto nozari, kā arī veic citus uzdevumus saskaņā ar attiecīgā 

Ministru kabineta locekļa norādījumiem. 

▌ Ministru kabineta koleģiālās institūcijas

 
 

Lietu izskatīšana

▌ Var iesniegt tikai Ministru kabineta loceklis

▌ Deleģējums MKKR

▌ Kārtējās un ārkārtas sēdes

▌ Sēdes ir atklātas, bet Ministru prezidents var pasludināt 

atsevišķas sēdes vai to daļas par slēgtām

▌ Sēžu atklāto daļu ieraksta audio formātā

▌ Jāpiedalās vairāk kā pusei MK locekļu

▌ Lēmumu pieņem vienprātīgi vai kādam jāpieprasa balsojums

▌ Balsojums ir atklāts

▌ Ja nebalso, iesniedz rakstveida motivāciju
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Ārējie normatīvie akti (31.pants)

▌ Ja likums Ministru kabinetu tam īpaši pilnvarojis. 

Pilnvarojumā norāda tā galvenos satura virzienus

▌ Lai apstiprinātu starptautisko līgumu vai tā projektu, 

denonsētu starptautisko līgumu vai apturētu tā 

darbību, ja Satversmē vai likumā nav noteikts citādi

▌ Ja tas nepieciešams Eiropas Savienības tiesību aktu 

piemērošanai un ja attiecīgais jautājums ar likumu 

nav noregulēts. Šādi noteikumi nevar ierobežot 

privātpersonas pamattiesības

 
 

Sociālās garantijas

▌ Mēnešalga

▌ 34.pants – koeficienti

▌ Pārejas noteikumi – koeficienti tiek palielināti 

pakāpeniski (līdz 2012.gadam)

▌ Komandējums

▌ Atvaļinājums

▌ Amatu ieņēmis vismaz 6 mēnešus

▌ Atvaļinājuma pabalsts

▌ Bezalgas atvaļinājums
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Turpmākā rīcība

▌ Noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz spēkā esošā MKIL 

14.panta  pirmās daļas 3.punktu ir spēkā līdz 2010.gada 

1.jūlijam

▌ Noteikumi, kas apstiprina starptautiskus līgumus, paliek 

spēkā

▌ MK instrukcijas, kas izdotas, pamatojoties uz spēkā esošo 

MKIL, ir spēkā līdz 2010.gada 1.jūlijam

▌ Līdz 2009.gada 1.martam izdodams jauns MKKR

▌ Lietu pārņemšana

▌ MK sēžu apmeklēšana

▌ Politikas plānošana

▌ Līdz 2009.gada 1.martam izdodami noteikumi, kas 

reglamentē MK sēžu ierakstīšanu audio formātā

 
 

18

Paldies par uzmanību!

Inga.bite@mk.gov.lv
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Tieslietu ministrija

2008.gada 29.maijs

 
 

Saturs

 Pilnvarojums un normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats;

 Terminu lietošana un skaidrošana. Vārdkopu saīsināšana;

 Grozījumu veikšana normatīvajā aktā;

 Eiropas Savienības tiesību akti un starptautiskie līgumi;

 Juridiskās tehnikas prasības informatīvo ziņojumu un

politikas plānošanas sagatavošanā.

  

Juridiskās tehnikas 
pamatprasības un citi 
jautājumi (2008)/ 19 
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3

 
 

Pilnvarojums

 Normatīvo aktu izdod uz augstāka spēka normatīvajā aktā

ietvertā pilnvarojuma pamata.

 Augstāka spēka normatīvā akta projektā ietvertajā

pilnvarojumā nosaka zemāka spēka normatīvā akta satura

galvenos virzienus.

 Augstāka spēka normatīvā akta projektā neietver

pilnvarojumu izdot zemāka spēka normatīvo aktu jautājumā,

kas kopumā nav noregulēts attiecīgajā normatīvajā aktā.

 Ministru kabinets, pašvaldības dome (padome) vai valsts

pārvaldes iestāde nevar pārpilnvarot tai augstāka juridiska

spēka normatīvajā aktā doto pilnvarojumu.
4
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Likumprojektā ietvertais pilnvarojums

 Likumprojektā, ja nepieciešams, ietver pilnvarojumu:

 Ministru kabinetam izdot:

 ārēju normatīvo aktu – Ministru kabineta noteikumus 

(MKIL 14.panta 2.punkts);

 iekšēju normatīvo aktu – Ministru kabineta instrukciju vai ieteikumus 

(VPIL 72.panta pirmā daļas 1.punkts);

 pašvaldību domei (padomei) izdot:

 ārēju normatīvo aktu – saistošos noteikumus 

(likuma “Par pašvaldībām” 41.pants);

 Valsts pārvaldes iestādei izdot:

 iekšēju normatīvo aktu – reglamentu, instrukciju, ieteikumus, u.c. 

(VPIL 73.pants).

➢ Valsts pārvaldes iestādes iekšējie normatīvie akti nevar attiekties uz 

trešajām personām. 5

 
 

Pilnvarojuma teksts

Likumprojekta tekstā Ministru kabineta noteikumu 

projekta tekstā

Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot 

ārēju vai iekšēju normatīvo aktu

Pilnvarojums  valsts pārvaldes iestādei 

izdot iekšēju normatīvo aktu

Ministru kabinets 

nosaka humānās 

palīdzības 

saņemšanas un 

sniegšanas kārtību

(..)

Administratora 

civiltiesiskās 

atbildības 

apdrošināšanas 

kārtību, kā arī 

minimālo 

apdrošinājuma 

summu nosaka 

Ministru kabinets. 

13. Ministrijas struktūrvienības ir

departamenti, to nodaļas un patstāvīgās

nodaļas. Departamentus, to nodaļas un

patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un

likvidē valsts sekretārs. Departamentu, to

nodaļu un patstāvīgo nodaļu reglamentus

pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod

attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

6
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Normatīvā akta projekta izdošanas 

tiesiskais pamats

 Aiz normatīvā akta projekta nosaukuma, kas sagatavots uz

augstāka spēka normatīvā akta pamata, raksta norādi uz

attiecīgo augstāka spēka normatīvā akta normu, kas satur

pilnvarojumu.

 Ja normatīvā akta projekts sagatavots uz vairāku augstāka

spēka normatīvo aktu pamata, aiz normatīvā akta projekta

nosaukuma raksta norādi uz visām augstāka spēka

normatīvo aktu normām, kas satur pilnvarojumu.

7

 
 

Normatīvā akta projekta izdošanas 

tiesiskā pamata teksts

8

Ministru kabineta noteikumu izdošanas

tiesiskais pamats

Iekšējo normatīvo aktu projektu izdošanas

tiesiskais pamats

Izdoti saskaņā ar

Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par īpaši aizsargājamām

dabas teritorijām"

14.panta otro daļu un

17.panta otro daļu

Izdota saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta 

pirmās daļas 2.punktu,

13.panta otro un trešo daļu, 16., 17.pantu

- Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 

6.augusta noteikumu Nr.343

"Darba aizsardzības prasības, strādājot ar 

displeju" 14.punktu
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Terminu lietošana

 Izvairās no terminu lietošanas svešvalodā.

 Pārņemot terminu skaidrojumu no direktīvas ...

10
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Terminu skaidrošana

 Terminu skaidro, minot tajā izteiktā jēdziena būtiskās

pazīmes.

 Terminus skaidro alfabētiskā vai loģiskā secībā.

 Divi termini nevar viens otru savstarpēji skaidrot.

11

 
 

Terminu skaidrošana likumprojektā

 Likumprojektā terminus skaidro:

• ja terminā izteiktajam jēdzienam ir īpaša nozīme

likumprojekta regulējamās nozares ietvaros;

• lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas.

➢ Ja termina skaidrojumu ietver likumprojekta 1.pantā, katru

terminu skaidro atsevišķā punktā.

➢ Ja terminu nepieciešams skaidrot saistībā ar likumprojekta

vienību, termina skaidrojumu ietver attiecīgajā

likumprojekta vienībā.

12
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Terminu skaidrošana Ministru kabineta 

noteikumu un iekšējā normatīvā akta projektā

 Ministru kabineta noteikumu projektā terminus skaidro

• lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins

nav skaidrots vai lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā.

 Terminu skaidrojumu ietver noteikumu projekta 2.punktā, katru terminu

skaidrojot atsevišķā apakšpunktā.

 Ja terminu nepieciešams skaidrot saistībā ar Ministru kabineta noteikumu

vienību, termina skaidrojumu ietver attiecīgajā Ministru kabineta noteikumu

vienībā.

 Iekšējā normatīvā akta projektā terminus skaidro, ievērojot Ministru

kabineta noteikumu projektiem piemērojamās prasības.

13

 
 

Vārdkopu saīsināšana

 Normatīvā akta teksta labākai uztveramībai un skaidrībai var

lietot vārdkopu saīsinājumus.

 Normatīvā akta tekstā skaidrotos terminus nesaīsina.

 Saīsinājumā abreviatūras neizmanto.

 Saīsinājumu veido aiz saīsināmās vārdkopas, iekavās ierakstot

vārdu "turpmāk – " un attiecīgo saīsināto vārdu.

➢ “Par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona: (..)

kura ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu

(turpmāk — sertifikāts).”

14
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Grozījumu normatīvā akta 

sagatavošanas vispārīgās prasības

 Normatīvo aktu var grozīt tikai ar tāda paša vai augstāka spēka normatīvo aktu.

 Grozījumu terminoloģiju, stilistiku un noformējumu veido atbilstoši grozāmā 

normatīvā akta terminoloģijai, stilistikai un noformējumam.

 Grozījumus likumā vai Ministru kabineta noteikumos neizdara, ja grozījumu

normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esoša likuma vai Ministru kabineta

noteikumu normu apjoma. Šajā gadījumā izdod jaunu likumu vai Ministru

kabineta noteikumus.

 Normatīvajā aktā, kas nosaka grozījumus citā normatīvajā aktā grozījumus

neizdara.

 Grozījumu normatīvā akta normas raksta atbilstoši grozāmo vienību secībai

normatīvajā aktā, kurā izdara grozījumus.
16

  



 

  

Valsts kanceleja 644 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Grozījumus normatīvajā aktā 

veic šādā veidā:

 normatīvā akta vienību izsaka jaunā redakcijā;

 normatīvo aktu papildina ar jaunu vienību;

 normatīvā akta vienību papildina ar vārdu (skaitli, teikumu);

 normatīvā akta vienībā aizstāj vārdu (skaitli, teikumu) ar citu

vārdu (skaitli, teikumu);

 vārdu (skaitli) aizstāj visā normatīvā akta tekstā;

 izslēdz (svītro) normatīvā akta vienību;

 normatīvā akta vienībā izslēdz (svītro) vārdu (skaitli, teikumu).

17

 
 

 Vienā grozījumu normatīvā akta pantā (punktā) ietver vienu grozījumu. Ja izdara

vairākus grozījumus vienā grozāmā normatīvā akta pantā, panta daļā, punktā

(punktā, apakšpunktā) vai grozījumus vairākos secīgos normatīvā akta pantos

(punktos), tos apvieno vienā grozījumu normatīvā akta pantā (punktā).

Piemēram:

 Izteikt 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) uzrauga, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas

izmantošanas un vienošanās aizliegums, kas noteikts šajā likumā, citos normatīvajos

aktos un starptautiskajos līgumos;

2) uzrauga negodīgas konkurences aizlieguma un Reklāmas likuma ievērošanu

savas kompetences ietvaros;”.

 Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences 

anulēšanu pieņem Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisija (..).

8. Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā iekļauj Izglītības 

un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus. Minētās komisijas 

priekšsēdētājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersona."

18
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 Ja visā normatīvā akta tekstā aizstāj vairākus vārdus (skaitļus), visus

grozījumus var izteikt vienā pantā.

Piemēram:

 Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas

gadījumā“

1. Aizstāt visā likumā vārdus "maksātnespējas iestāšanās" (attiecīgā locījumā) ar

vārdiem "maksātnespējas gadījuma iestāšanās" (attiecīgā locījumā) un vārdu

"pieteikums" (attiecīgā locījumā un skaitlī) - ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā

locījumā un skaitlī).

 Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar

vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā), vārdus "valsts sanitārais

inspektors" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Veselības inspekcijas inspektors"

(attiecīgā locījumā) (izņemot 22.panta otro daļu un ceturtās daļas pirmā

teikuma palīgteikumu), vārdus "valsts sanitārie inspektori" (attiecīgā locījumā)

- ar vārdiem "Veselības inspekcijas inspektori" (attiecīgā locījumā).
19

 
 

Grozījumu veikšana likumā

 Grozījumu likumprojektam raksta ievaddaļu, kurā iekavās norāda

uz grozāmā likuma grozījumiem un to publikācijām Saeimas un

Ministru kabineta ziņotājā.

 Norādi uz publikācijām neraksta, ja grozījumu likumprojekts

sagatavots lai grozītu:

 Latvijas Republikas Satversmi;

 Civillikumu;

 Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu;

 Latvijas sodu izpildes kodeksu.

20
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Grozījumu likumprojekta ievaddaļa

 Grozījumu likumprojektam raksta ievaddaļu.

Piemēram:

 “Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un

Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.;

2004, 9.nr.; 2005, 2., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14., 24.nr.; 2007, 9., 10., 16.nr.)

šādus grozījumus:

1. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:”;

 “Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas

Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 68.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada

15.jūnijam.””

21

 
 

Grozījumu veikšana 

Ministru kabineta noteikumos

 Grozījumu Ministru kabineta noteikumu projektā papildus grozījumiem attiecīgajos

Ministru kabineta noteikumos var ietvert tikai grozījumu Ministru kabineta

noteikumu projekta spēkā stāšanās normas.

 Grozījumus norādē uz Ministru kabineta noteikumu izdošanas tiesisko pamatu

neizdara. Ja likums, uz kā pamata Ministru kabineta noteikumi izdoti, zaudē spēku

vai likuma vienība, uz kā pamata Ministru kabineta noteikumi izdoti, tiek grozīta vai

zaudē spēku, sagatavo jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu.

 Ja Ministru kabineta noteikumi izdoti uz vairāku likumu pamata un viens no

likumiem, uz kā pamata Ministru kabineta noteikumi izdoti, zaudē spēku vai viena

no likuma vienībām, uz kā pamata Ministru kabineta noteikumi izdoti, tiek grozīta

vai zaudē spēku, sagatavo jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu.

 Grozījumus norādē uz Ministru kabineta noteikumu izdošanas tiesisko pamatu

var veikt gadījumā, ja tiek grozīts likuma nosaukums.

22
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Ievaddaļa grozījumu

Ministru kabineta noteikumos

 Grozījumu MK noteikumos raksta ievaddaļu.

Piemēram:

 Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba 

aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām" (Latvijas 

Vēstnesis, 2002, 78.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.punktā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" ar vārdiem "Veselības 

inspekcija".

 Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595

"Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta

finansiālajā nodrošināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 142.nr.; 2008, 29.nr.)

grozījumu un aizstāt 5.punktā vārdus "atbrīvošanas pabalsta reģistrā

reģistrēto personu skaitam" ar vārdiem "plānotajam pašvaldības budžeta

finansējumam".
23

 
 

Grozījumu Ministru kabineta 

noteikumu teksta iedalījums

24

Ir spēkā stāšanās noteikums Nav spēkā stāšanās noteikuma

“1. Izdarīt Ministru kabineta 

2004.gada 17.februāra noteikumos 

Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 

(Latvijas Vēstnesis, 2004, 28.nr.) 

šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.punktā vārdus "Bezpeļņas 

organizācija"; (..)

2. Šo noteikumu 1.7. un 

1.8.apakšpunkts stājas spēkā ar

2009.gada 1.janvāri.”

“Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas padomes 19.05.2006. 

noteikumos Nr.100 "Privāto  pensiju 

fondu gada pārskata sagatavošanas 

noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) 

šādus grozījumus:

1. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā 

redakcijā:

"III. gada pārskata iesniegšana".

2. Izteikt 15.punkta pirmo teikumu 

šādā redakcijā:”
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Grozījumi rīkojumos, ar kuriem nosaka 

darba grupu, konsultatīvo padomju u.c. 

veidojumu sastāvu

 Gadījumā, ja grozījumu veikšanas vieta rīkojuma tekstā ir grūti

nosakāma, grozījumu rīkojuma tekstā ietver norādi uz attiecīgo

rīkojuma daļu, kurā veicami grozījumi.

Piemēram:

 1. Aizstāt 1.punkta daļā "Darba grupas locekļi" vārdus (..) ar 

vārdiem (..).

 2. Papildināt daļu "Komisijas locekļi" ar vārdiem (..) (alfabēta 

secībā).

25
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Starptautiskais līgums, kas  apstiprināms 

Saeimā bez tā iepriekšējas parakstīšanas

 Ja starptautiskais līgums ir apstiprināms Saeimā bez tā

iepriekšējas parakstīšanas, Ministru kabinets atbalsta

likumprojektu par minētā līguma apstiprināšanu

(Ministru kabineta kārtības ruļļa 31.punkts).

27

 
 

Atsauces uz Eiropas Savienības 

tiesību aktiem
 Likumprojektā vai MK noteikumu projektā var būt šādas informatīvas atsauces uz

ES tiesību aktiem:

 informatīvas atsauces uz ES direktīvām, ja likumprojektā vai noteikumu

projektā ir iekļautas tiesību normas, kas pārņem ES direktīvas prasības;

 informatīvas atsauces uz ES tehnisko noteikumu direktīvām, ja likumprojektā

vai noteikumu projektā iekļautās tiesību normas saskaņo ar EK un ES

dalībvalstīm kā tehniskos noteikumus.

 Likumprojekta vai MK noteikumu projekta tekstā var būt šādas atsauces uz ES

aktiem:

 atsauces uz regulām;

 atsauces uz regulu normām;

 atsauces uz valstij saistošiem lēmumiem.

➢ Ja Eiropas Savienības tiesību akta norma ir grozīta, atsaucē uz to raksta

pamatnormu, nevis grozījumu normu. 28
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Informatīvo ziņojumu un politikas 

plānošanas dokumentu noformēšanu 

regulējošie normatīvie akti

 Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcija Nr.3

„Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās

aprites kārtība”;

 Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra instrukcija Nr.2

„Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju

par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un

Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem

lēmumiem”.

 Valsts kancelejas ieteikumi “Par politikas dokumentu ...”

30

  



 

  

Valsts kanceleja 651 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Papildus informāciju varat saņemt

Tieslietu ministrijas 

Tiesību teorijas nodaļā,

tālr.: 67046108,

e-pasts: anda.smiltena@tm.gov.lv
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Iestādes darbības 

stratēģija –

Ministru kabineta 

kārtības ruļļa prasības

Mārtiņš Krieviņš
Politikas koordinācijas departamenta vadītājs

Tālrunis: +371 67082928

E-pasts: martins.krievins@mk.gov.lv

13.03.2008.

 
 

Iestādes darbības stratēģija

▌ “Institūciju darbības stratēģiskā plānošana ir veids kā savstarpēji

integrēt politikas plānošanu, budžeta veidošanu un politikas ieviešanas

vadību.” Rīcībpolitikas plānošanas dokumentu sasaisti ar budžeta

veidošanas procesu nodrošina iestādes darbības stratēģija”.

(Politikas plānošanas pamatnostādnes)

▌ Tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģija (turpmāk – iestādes

darbības stratēģija) ir politikas dokuments, kas nodrošina tiešās

pārvaldes iestādes darbības vidēja termiņa plānošanu tās kompetencē

esošajās politikas jomās saistībā ar attiecīgajā nozarē apstiprinātiem

politikas dokumentiem. Iestādes darbības stratēģija kalpo par pamatu

attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes kārtējā gada budžeta pieteikumam.

(Ministru kabineta Kārtības rullis, 29.1 punkts)

  

Iestādes darbības 
stratēģija (2008)/ 18 
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Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(Ilgtermiņa prioritātes un Nacionālais plānojums)

Nacionālais attīstības plāns

Pamatnostādnes

Programma

Plāns

Plānošanas reģionu 
un pašvaldību 

attīstības 
programmas

Plānošanas reģionu 
un pašvaldību 

teritoriju plānojumi

:: Informatīvais ziņojums ::
:: Nacionālā pozīcija, nostāja ::

Iestāžu darbības stratēģijas Pašvaldību darbības stratēģijas

Vidēja termiņa budžeta plānošana

Valsts budžets Pašvaldības budžets

Koncepcija
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Iestādes darbības stratēģijas struktūra

▌ Iestādes darbības stratēģijas projekts ietver šādas sadaļas
(29.2) :

▌ Informatīvā daļa (29.2 1.)

▌ darbības pilnvarojums (mandāts, kompetence) un darbības
mērķi;

▌ darbības vides un darbības spēju izvērtējums;

▌ galvenie uzdevumi, darbības virzieni un pasākumi.

▌ Programmu daļa (29.2 2.)

▌ visu iestādes īstenoto programmu un apakšprogrammu
apkopojums atbilstoši tās darbības virzieniem;

▌ katra iestādes programma / apakšprogramma atbilst atsevišķai
valsts budžeta programmai / apakšprogrammai.

4Iestādes darbības stratēģija – Ministru kabineta kārtības ruļļa prasības
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IDS apstiprināšana un aktualizēšana

▌ Kārtības ruļļa 29.3 punkts paredz, ka:

▌ Iestādes darbības stratēģiju iesniedz apstiprināšanai Ministru

kabinetā reizi četros gados līdz attiecīgā gada 28.februārim.

▌ Ministru kabineta locekļa vai ministrijas padotības iestādes

darbības stratēģiju apstiprina attiecīgais Ministru kabineta

loceklis, ja Ministru kabinets nav lēmis par tās apstiprināšanu

Ministru kabinetā.

▌ Katru gadu līdz 28.februārim iestāde iesniedz Ministru kabinetā

vai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim aktualizētu iestādes

darbības stratēģijas projektu, kuru izmanto par pamatu nākamā

saimnieciskā gada budžeta pieteikuma izstrādāšanai un vidēja

termiņa budžeta prioritāšu izvirzīšanai.

▌ {SASKAŅOŠANĀ!} Kārtību, kādā izstrādā, aktualizē un izvērtē

iestādes darbības stratēģiju, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

5Iestādes darbības stratēģija – Ministru kabineta kārtības ruļļa prasības

 
 

Paldies!

Papildus informācija:

Mārtiņš Krieviņš, Zanda Ozola,

Politikas koordinācijas departaments Politikas koordinācijas departamenta 

vadītājs konsultante

Tālrunis: 67082928 67082974

E-pasts: martins.krievins@mk.gov.lv zanda.ozola@mk.gov.lv
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Normatīvā akta projekta 

anotācijas aizpildīšanas 

kārtība

Ingemārs Krumholcs
Politikas koordinācijas departamenta 

konsultants

Tālr.: 67082985

E-pasts: 

Ingemars.Krumholcs@mk.gov.lv

14.03.2008.

 
 

2

Ar anotācijas instrukciju saistītie grozījumi 

citos normatīvajos aktos

Ministru kabineta kārtības ruļļa 3.punkts

▌ Likumprojektam;

▌ tiesību akta projektam, kuram ir būtiska ietekme uz 

sabiedrību, vidi, komercdarbības un administratīvo 

procedūru vienkāršošanu, kā arī ja tas rada fiskālu 

ietekmi uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetiem;

▌ citi speciālie gadījumi;

  

Normatīvā akta projekta 
anotācijas aizpildīšanas 

kārtība (2008)/ 17 
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Pamatojums jaunai anotācijas izstrādei

▌ 2006.gada 18.septembra Ministru kabineta rīkojums  

Nr.705 “Par Politikas plānošanas sistēmas 

attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu” 

6.punkts;

▌ Eiropas Savienības “Labāka regulējuma” politika;

▌ Anotāciju instrukcija akceptēta Ministru kabineta 

2007.gada 18.decembra sēdē;

▌ Anotāciju instrukcija stājusies spēkā ar š.g. 1.martu;

▌ Anotācijas 12.3.apakšpunkts stājas spēkā ar š.g. 

1.jūliju;

 
 

4

Galvenie akcenti anotācijas izstrādei

▌ Vienkāršums;

▌ Likumdošanas vai normatīvā akta saistība ar 

politikas plānošanas dokumentiem vai citiem tiesību 

aktiem;

▌ Piedāvātā risinājuma samērīgums ar risināmo 

problēmu;

▌ Sabiedrības līdzdalība normatīvā akta projekta 

izstrādes gaitā;

▌ Iepriekšējās anotācijas aizpildīšanas kārtības 

nepilnību novēršana;
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Izmaiņas anotācijas I sadaļā
“Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs”

▌ Anotācijas instrukcijas 
5.punkts: atsauce uz 
politikas plānošanas 
dokumentiem;

▌ Anotācijas instrukcijas 
7.punkts: piedāvātā 
problēmas risinājuma 
samērīgums ar 
identificēto problēmu;

 
 

6

Izmaiņas anotācijas II sadaļā

▌ Anotācijas instrukcijas 
9.punkts paredz vispārīgi 
novērtēt iespējamo netiešo 
ietekmi un iespējamo 
saistību ar ekonomiskās 
un sociālās situācijas 
pārmaiņām;

▌ Anotācijas instrukcijas 11. 
– 16.punkts paredz norādīt 
konkrētu normatīvā akta 
ietekmi uz sabiedrību un 
tautsaimniecības attīstību;
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Izmaiņas anotācijas II sadaļā (2)

▌ Anotāciju instrukcijas 12.3.apakšpunkts paredz veikt 

administratīvā sloga izvērtējumu (uzņēmējiem un 

fiziskām personām), izmantojot Eiropas Savienībā 

plaši pazīstamo Standart Cost Model formulu (punkts 

stāsies spēkā ar š.g. 1.jūliju);

▌ Apmācību kurss Valsts administrācijas skolā, kurš 

sāksies kā atsevišķi apmācību pilotprojekti 

ministrijās;

 
 

8

Izmaiņas anotācijas III sadaļā

▌Svītrota anotāciju instrukcijas III sadaļas 

kolonna, kurā iepriekš tika norādīts 

nepieciešamais finansējums vidēji piecu gadu 

laikā pēc kārtējā gada;
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Izmaiņas anotācijas V sadaļā (1)

 
 

10

Izmaiņas anotācijas V sadaļā (2)

▌ Anotāciju instrukcijas 34.punkts paredz norādīt 

informāciju par ietekmes novērtējumiem 

(pētījumiem), tiesību akta projekta atbilstību Eiropas 

Kopienu tiesu judikatūrai;

▌ Anotāciju instrukcijas 38.punkts paredz 

salīdzinājuma veidā norādīt normatīva akta projekta 

pantu, daļu un punktu, ar kuru tiks pārņemts vai 

ieviests ES tiesību akta pants, daļa apakšpunkts; 
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Izmaiņas anotācijas VI sadaļā

▌ Anotāciju instrukcijas 
39.punkts paredz 
norādīt pamatojumu, 
kāpēc konsultācijas 
netika veiktas;

▌ Anotāciju instrukcijas 
41.punktā norāda 
konsultāciju veidu;

▌ Anotāciju instrukcijas 
43.1.apakšpunkts 
paredz norādīt, vai ir 
bijušas konsultācijas ar 
Saeimas komisijām;

 
 

12

Izmaiņas anotācijas VII sadaļā

▌ Anotāciju 
instrukcijas 
46.punkts 
paredz noteikt 
galvenos 
normatīvos 
aktus personu 
tiesību 
aizsardzības 
mehānismam;
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Ingemārs Krumholcs, Politikas koordinācijas departamenta konsultants, tālr.: 67082985, e-pasts: 

Ingemars.Krumholcs@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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Izmaiņas MK kārtības rullī
spēkā ar 2008.gada 1.janvāri

Juridisko dienestu sanāksme, 14.03.2008. 

Solveiga Līce

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Tālr. 67082915, e-pasts: Solveiga.Lice@mk.gov.lv

 
 

Izmaiņas

 Informatīvie ziņojumi, saistībā ar kuriem paredzēta 

turpmāka rīcība

 Projektu saskaņošana:

◼ termiņi, atzinumi, sēžu dalībnieki

 Prasības steidzamo projektu pamatošanai

 Termiņš informācijas sniegšanai par uzdevumu izpildes 

gaitu

 Citi precizējumi

 Iestāžu darbības stratēģijas

 Anotācija

  

Izmaiņas Ministru 
kabineta kārtības rullī 

(2008)/ 16 
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Informatīvie ziņojumi

 Ja paredzēti uzdevumi turpmākai rīcībai, informatīvais 
ziņojums izsludināms VSS (MKKR 38.p.).

 Uzdevumi ietverti MK protokollēmuma projektā.

 Saskaņošana tikai ar institūcijām, kuru kompetenci skar 
uzdevumi vai aprakstītā problēma. Skaņojams arī ar VK 
PKD, ja prasa kā MK lietu.

 Atzinumu sniegšanai 2 nedēļas.

 Ja ir iebildumi, sasaucama starpinstitūciju 
saskaņošanas sanāksme.

 Pirms MK sēdes izskata MKK, ja nav saskaņošanas 
procesā nav panākta vienošanās.

 
 

Saskaņošanas termiņi

 VSS izsludinot var noteikt atzinuma sniegšanas 
termiņu no 2 līdz 4 nedēļām:
◼ Pamatnostādņu projektiem

◼ Iestāžu darbības stratēģijām

 Ja atbildīgā ministrija ņēmusi vērā iebildumus 
vai starpinstitūciju sanāksmē panākta 
vienošanās un precizētie dokumenti nosūtīti 
atzinumu sniedzējiem, projekts uzskatāms par 
saskaņotu, ja 5 darbdienu laikā nav saņemti 
iebildumi (MKKR 81., 87.p.)
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Atzinumi (I)

 Projektu skaņošana ar Valsts kontroli saskaņā 

ar Valsts kontroles likumu.

 Atzinums no Konkurences padomes, ja skar 

konkurences aizsardzības, saglabāšanas un 

attīstības jautājumus.

 Atzinums no citām institūcijām.

 Ja atzinumā neatbalsta projekta virzību, 

iebildums ir izteikts par projektu kopumā.

 
 

Atzinumi (II)

 Darba grupu, komisiju personālsastāvs –

informācija pavadvēstulē vai pievienojamas 

vēstules par dalību.

 Atzinumi par MK rīkojumu projektiem par 

amatpersonu iecelšanām, dienesta pakāpēm 

un apbalvojumiem (MKKR 104.p.):

◼ FM – speciālās dienesta pakāpes un MK balvas 

piešķiršana;

◼ TM – amatpersonu iecelšana (atbrīvošana), 

speciālās dienesta pakāpes.
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Saskaņošana

 Uzaicinājums uz saskaņošanas sanāksmi 

nosūtāms arī tām ministrijām un citām 

institūcijām, kuras informējušās, ka atzinumu 

nesniegs.

 VSS un MK sēdēs piedalās arī tiesībsargs, bet 

VSS Konkurences padomes pārstāvis.

 Valsts sekretāri MK sēdēs obligāti piedalās, ja 

attiecīgais ministrs ir prombūtnē.

 
 

Steidzamie projekti

 Pavadvēstulē norādāmā informācija:

1. Steidzamības pamatojums Paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību 

(viens līdz trīs teikumi)

2. Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts 

laikus

Paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis 

iespējams jautājumu sagatavot laikus (viens līdz 

trīs teikumi)

3. Sekas, ja jautājums netiks steidzami 

izskatīts

Paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks 

steidzami risināts (viens līdz trīs teikumi)

4. Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam 

jābūt vai bija jābūt pieņemtam vai 

izskatītam

Termiņa norāde

5. Uz jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta 

sēdē uzaicināmās institūcijas

Norāda institūcijas, kuru intereses skar 

izskatāmais jautājums

6. Struktūrvienība un amatpersonas, kuras 

bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma 

sagatavošanu laikus

Norāda struktūrvienību un konkrētas 

amatpersonas
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Informācija par uzdevumu izpildi

 Par kontroli atbildīgā amatpersona 

informāciju pēc VK atgādinājuma par 

uzdevuma izpildes gaitu sniedz 5 

darbdienu laikā:

◼ Par MP rīkojumu un rezolūciju izpildi (MKKR 

211.p.)

◼ Par MK un VSS uzdevumu izpildi (MKKR 

229.p.)

 
 

Citi precizējumi

 Ja groza politikas dokumentu, nav uzreiz jāpievieno 

precizētais politikas dokuments. Precizētais jāiesniedz 

pēc MK sēdes (MKKR 13.p.).

 Pilnvarojums parakstīt starptautisko līgumu vai tā 

projektu rakstāms MK protokollēmuma projektā, nevis 

MK rīkojuma projektā.

 Pievienojamie pamatdokumenti – grozāmais tiesību 

akts, politikas dokuments, ES tiesību akti – iesniedzami 

tikai elektroniski.
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Iestāžu darbības stratēģijas

 MK apstiprina reizi 4 gados, līdz attiecīgā gada 

28.februārim.

 Ministriju padotības iestādes darbības 

stratēģijas izstrādi uzsāk ar 2009.gadu 

(iesniedz apstiprināšanai līdz 28.02.2009.).

 Ministriju darbības stratēģijas ir apstiprinātas 3 

gadiem, jaunās būs izstrādājamas 4 gadiem.

 Kārtība, kādā izstrādā, aktualizē un izvērtē 

iestādes darbības stratēģiju.

 
 

Anotācija

 Anotācija aizpildāma MK noteikumu projektam (MKKR 

3.3.p.):

◼ kuram ir būtiska ietekme uz sabiedrību, vidi, komercdarbības 

un administratīvo vienkāršošanu

◼ rada fiskālu ietekmi uz valsts budžetu vai pašvaldību 

budžetiem

 MK 18.12.2007. instrukcija Nr.20 “Normatīvā akta 

projekta anotācijas sagatavošanas kārtība” (spēkā ar 

01.03.2008.)

 IV sadaļā – ja paredzēts izdod MK noteikumus, norāda 

institūciju, kura ir atbildīga par noteikumu projekta 

izstrādi
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Paldies par uzmanību!

 Jautājumi, komentāri, priekšlikumi

 JD@mk.gov.lv

 Jauku nedēļas nogali!
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 Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā

vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar

iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības.

Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu

valodā.

  

Iesniegumu likums 
(2007)/ 15 
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Informācijas atklātības likums
informācijas pieprasījumi

Administratīvā procesa likums
uz iesnieguma pamata tiek izdots administratīvais akts

Kriminālprocesa likums u.c.
tiek ierosināts kriminālprocess

Iesniegumu likums
iesniegumi, kuru izskatīšanu neregulē citi likumi

 
 

Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību

valsts pārvaldē
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 Tiešās pārvaldes iestāde

 Pastarpinātās pārvaldes iestādes

 Privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumu

 Atbalsta iestāde (Valsts kanceleja)

 
 

Kompetencē esošs

Lūgums

Sūdzība

Priekšlikums

Jautājums
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Saņemts:

Pa pastu, t.sk. kolektīvais iesniegums

Mutvārdos (var būt noformēts rakstveidā iestādē)

Elektroniskā veidā

 
 

 Atbilstoši kompetencei

 Rakstveida iesniegumā jānorāda ziņas par tā

iesniedzēju

 Mutvārdu iesniegumus, ja nepieciešams, noformē

rakstveidā (izsniedz kopiju) un reģistrē. Tam jābūt

parakstītam.

 Iesniegumam var pievienot dokumentu kopijas
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Iesniegumu un atbilžu reģistrācijas 

kārtību nosaka iestādes vadītājs

 
 

 Parakstīts ar elektronisko 

parakstu

Piemēro elektronisko 

dokumentu apriti 

regulējošos normatīvos 

aktus

 Bez elektroniskā paraksta

1. Iestādes vadītājs nosaka 
kārtību, kādā sniedz 
atbildes

2. Likumu pašu par sevi uz 
šādiem iesniegumiem 
nepiemēro

3. Par neatbildēšanu 
persona nav tiesīga prasīt 
atbildi tiesas ceļā
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 Nosaka oficiālo elektroniskā pasta adresi

 Nosaka atbildīgās amatpersonas un/vai struktūrvienības

 Var ierobežot atbildes apjomu

 Nosaka atbildes sniegšanas termiņu (ne vairāk kā 1

mēnesis)

 Norādes par sensitīvo datu izpaušanas ierobežojumiem

 Var paredzēt nepārsūtīt iesniegumu

 
 

 Nav jābūt uz veidlapas

 Atbildi sniedz saskaņā ar kārtību vai iestādes vadītāja

rezolūcijā norādīto

 Iesniegumu neatstāj bez izskatīšanas, bet, ja tas ir

aizskarošs, nav saprotams u.tml., var neatbildēt

 Iesniegumu un atbildi reģistrē

 Ja saņemts tās pašas personas rakstveida iesniegums,

termiņš skaitāms no rakstveida iesnieguma saņemšanas

dienas

 Nosūta uz elektronisko adresi, ja nav norādīta cita adrese
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 Iesniegums iesniegts atbilstoši 
kompetencei

Iestāde sniedz atbildi, ņemot vērā:

Jautājuma steidzamību (skar bērna 
tiesības);

Ne vēlāk kā mēneša laikā no 
saņemšanas dienas, ja likumā nav 
noteikts citādi

 Iesniegums nav iesniegts 

atbilstoši kompetencei

1. 7 darbdienu laikā pārsūta 

pilnībā vai kādā tā daļā un 

2. Informē par to privātpersonu

3. Kompetentā iestāde sniedz 

atbildi, skaitot termiņu no 

dienas, kad iesniegumu 

pārsūtījusi pirmā iestāde

 
 

Iesniegumu nevar pārsūtīt, ja kompetentā iestāde ir

tiesa (prasības pieteikums)

7 darbdienu laikā informē iesniedzēju
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 Izskata, vadoties no satura

 Izskatot, iestādes sadarbojas atbilstoši statusam un

padotības attiecībām

 Iesnieguma izskatīšanā nepiedalās amatpersona, par

kuras objektivitāti var rasties pamatotas šaubas

 
 

Iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības

7 darbdienu laikā informē, ka iesniegums ir saņemts 

(detalizētu informāciju var saņemt IAL kārtībā)

Iesniegumā ietverta sūdzība vai aizrādījums

Atbildē norāda apsvērumus, kas ir pamatā šādai rīcībai

Iesniegumā norādīts, ka uz to nav nepieciešams atbildēt

Iestāde var neatbildēt
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 Atbildi nosūta personai, kura iesniegumu parakstījusi 

pirmā, ja nav norādīta cita persona. Ja persona nav 

sasniedzama, atbildi nosūta tam, kurš norādījis adresi

 Pēc būtības vienāda satura iesniegumi (vairāki vienas 

personas, vairāku personu atsevišķi, vairāku personu 

kopīgi)  

Iestāde var sniegt vienu kopīgu atbildi, bet atbildi 

nosūta katram vai pirmajam parakstītājam (kopīgs 

iesniegums), ja iesniegumam nav individuāls raksturs

 
 

 Liels skaits iesniegumu un atbildes sniegšana prasa 

nesamērīgu resursu patēriņu

7 darbdienu vai mēneša laikā no pirmā iesnieguma 

saņemšanas dienas atbildi:

 Izliek pieejamās telpās, izsniedz personiski pēc pieprasījuma

 Publicē mājas lapā

 Publicē “LV” un, ja nepieciešams, vietējā laikrakstā 
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•Nav norādīts iesniedzējs

•Nav parakstīts (izņemot elektroniskais paraksts)

•Saturs klaji aizskarošs un izaicinošs

•Teksts nav salasāms vai saprotams

•Atbilde pēc būtības ir sniegta iepriekš, saturs nav

mainījies

Iestāde informē privātpersonu, kāpēc iesniegums

tiek atstāts bez izskatīšanas, izņemot 1.gadījumu

 
 

 Iestāde pieejama vismaz reizi mēnesī, ja ārējā normatīvajā aktā

nav noteikts pienākums pieņemt apmeklētājus

 Privātpersonu, kura pieteikusies iepriekš, norādot risināmo

jautājumu, pieņem amatpersona (jebkura persona, kuras

kompetencē ir risināmais jautājums)

 Iestādes vadītājs nosaka laiku un pieņemšanas kārtību

(iespējami ērti privātpersonai)

 Informācija par pieņemšanas laikiem iestādē – apmeklētājiem

pieejamās telpās, mājas lapā, ja nepieciešams, vietējā

laikrakstā.
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 Aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj iesniedzēja

identitāti (izņēmums – tiesībsargājošās iestādes)

jebkurā gadījumā

 Iesniedzējs iesniegumā var norādīt citus faktus, kuri

nav izpaužami

 
 

Augstāka iestāde hierarhiski nodrošina zemākas

iestādes darbības tiesiskumu, izskata apstrīdētos

iesniegumus (VPIL, APL)
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Neatbildēšana uz iesniegumu, atbildes nesniegšana

termiņā

faktiskā rīcība, kas apstrīdama un pārsūdzama, ja šajā

likumā nav noteikts citādi (elektroniskais iesniegums bez

elektroniskā paraksta)

Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas vai citāda

atteikšanās atbildēt uz iesniegumu (pamatota ar 7.p.,

atteikums atbildēt, jo nav ievērotas valsts valodas

lietošanas prasības)

Apstrīdama un pārsūdzama kā administratīvais akts

 
 

 Spēku zaudējis “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu

izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

 Iesniegumus, kuru izskatīšana uzsākta saskaņā ar

likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu

izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

(līdz 01.01.2008.), pabeidz izskatīt saskaņā ar to.
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PAR STARPTAUTISKO 

LĪGUMU IENEŠANU LATVIJAS 

TIESĪBU SISTĒMĀ

 
 

Regulējošie normatīvie akti:

• 1) Satversmes 68.pants.

• 2) 1969.gada Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām, likums "Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem".

• 3) Ministru kabineta kārtības ruļļa 3.nodaļa.

• 4) Saeimas kārtības ruļļa 80.panta otrā daļa un 114.panta otrās daļas 3.punkts.

• 5) Ja starptautiskā līgumā vai tā projektā puse ir ne tikai valsts, bet arī starptautiska organizācija, 
piemērojama arī 1986.gada Vīnes konvencija par starptautisko līgumu starp valstīm un 
starptautiskajām organizācijām vai starp starptautiskajām organizācijām tiesībām. Lai gan šī 
konvencija vēl nav stājusies spēkā, tās normas pamatā uzskatāmas par starptautiskajām paražu 
tiesībām. Šīs konvencijas normas ir līdzīgas 1969.gada Vīnes konvencijas par starptautisko 
līgumu tiesībām normām.

• 6) Atsevišķos gadījumos piemērojamas arī citu Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu 
normas. Piemēram, Līguma par Eiropas Savienību 24.pants, kurā noteikts:

• "1. Ja, īstenojot šo sadaļu, [Eiropas Savienībai] ir jāslēdz nolīgums ar vienu vai vairākām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, Padome var pilnvarot prezidentvalsti, kurai vajadzības gadījumā palīdz 
Komisija, sākt sarunas šajā sakarā. Šādus nolīgumus pēc prezidentvalsts ieteikuma slēdz [Eiropas 
Savienības] Padome. [..]

• 5. Neviens nolīgums nav saistošs dalībvalstij, kuras pārstāvis Padomē paziņo, ka tai ir jāpilda savas 
valsts konstitucionālās prasības; pārējie Padomes locekļi var vienoties par to, ka nolīgumu tomēr 
pagaidām piemēro.

• 6. Nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar šajā pantā paredzētiem nosacījumiem, ir saistoši Savienības 
iestādēm."

• Atbilstoši šai normai Latvijas pārstāvis Eiropas Savienības Padomē var paziņot, ka Latvijai šis 
starptautiskais līgums būs saistošs tikai tad, kad Latvija tā nolems atbilstoši tās iekšējām procedūrām. 
Tas nozīmē, ka Latvija lems par šī starptautiskā līguma noslēgšanu un ienešanu nacionālajā tiesību 
sistēmā atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" un citiem piemērojamiem 
normatīvajiem tiesību aktiem.

  

Par starptautisko līgumu 
ienešanu Latvijas tiesību 

sistēmā (2007)/ 14 



 

  

Valsts kanceleja 683 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Lemšana par starptautiskā līguma noslēgšanu un ienešanu Latvijas 

tiesību sistēmā:

Latvijas tiesību sistēma paredz, ka Latvijā ir spēkā esoši un piemērojami tikai tādi starptautiskie līgumi, kas
attiecīgi ienesti Latvijas tiesību sistēmā. Starptautiskā līguma ienešana Latvijas tiesību sistēmā tiek saukta par
starptautiskā līguma pieņemšanu un apstiprināšanu (skat., piemēram, Latvijas Republikas Satversmes 68.pants).
Starptautiskā līguma ienešana Latvijas tiesību sistēmā notiek ar likumu vai Ministru kabineta
noteikumiem.

Starpresoru līgumi nav jāskata Saeimā vai Ministru kabinetā (un nav jāienes Latvijas tiesību sistēmā), izņemot, ja starpresoru

līguma īstenošana būtiski skar valsts budžetu vai tajā ietvertās saistības, kas var attiekties uz citu resoru (citu ministriju vai citas

ministrijas padotības iestādi), vai tam ir normatīvā akta raksturs (attiecas uz indivīdiem), vai tas ir pretrunā ar ārējiem normatīvajiem

aktiem.

Starptautisko līgumu

pieņem un apstiprina

ar Ministru kabineta

noteikumiem, ja

atbilstoši Latvijas

Republikas

Satversmes 68.pantam

un likumam "Par

Latvijas Republikas

starptautiskajiem

līgumiem" tas nav

Saeimas kompetencē.

Gadījumi, kad nepieciešams Saeimas lēmums (Latvijas Republikas Satversmes 68.pants un likuma

"Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 7., 8. un 9.pants):

•starptautiskā līguma vai tā projektā tekstā norādīts, ka vienīgais veids, kā starptautiskais līgums kļūst

saistošs, ir ratifikācija, vai arī kad ratifikācija ir viens no veidiem, bet šo veidu Saeima lūdz Ministru

kabinetam motivēt;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir miera līgums;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par starpvalstu attiecību pamatiem;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par Latvijas Republikas robežām;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par Latvijas Republikas līdzdalību ekonomiskajās,

militārajās un politiskajās savienībās;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par Latvijas Republikas bruņoto spēku personāla

uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) ārvalstīs, ja kopējais personāla skaits

pārsniedz 200 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par vienu gadu;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu

uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena

pasākuma laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

•starptautiskais līgums vai tā projekts ir līgums par to ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu

uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, kuras nav NATO vai ES dalībvalstis.

 
 

1. Ja starptautisko līgumu paredzēts pieņemt un apstiprināt ar likumu:
Ir nepieciešams likumprojekts; tā anotācija; rīkojuma projekts; Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts; pilnvaras projekts,
ja starptautisko līgumu paredzēts parakstīt un ja parakstītāja amatpersona nav Valsts prezidents, Ministru prezidents vai ārlietu ministrs, kuri
atbilstoši starptautiskajām tiesībām un likumam "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" ir tiesīgi parakstīt starptautiskā līguma
projektu bez īpaša pilnvarojuma.

Likumprojektā (skat. 1.pielikuma 1.paraugu):

•likumprojekta nosaukumu neveido ar vārdu savienojumu

„Likums par Līgumu par ..”. Nosaukumu iesāk ar vārdiem “Par

..līgumu..” (skat.1.pielikuma 2.paraugu).

•1.pantā iekļauj starptautiskā līguma vai tā projekta nosaukumu

un vārdus "ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts". Ja

līgumam pievienots Pielikums/Protokols/vai cits papildus

dokuments un tas nav šī līguma sastāvdaļa (secināms no šo

dokumentu teksta), atsevišķi jānorāda, ka tiek pieņemts un

apstiprināts arī šis papilddokuments (skat. 1.pielikuma

3.paraugu).

•2.pantā norāda institūciju (parasti ministriju), kura ir atbildīga par

starptautiskajā līgumā (un arī līgumam pievienotajā

Pielikumā/Protokolā/vai citā papildus dokumentā, ja tas nav šī

līguma sastāvdaļa) paredzēto saistību koordinēšanu.

•3.pantā norāda starptautiskā līguma (un arī līgumam pievienotā

Pielikuma/Protokola/vai cita papildus dokumenta, ja tas nav šī

līguma sastāvdaļa) spēkā stāšanās vai spēka zaudēšanas laiku

un kārtību un informāciju par publicēšanu.

•4.pantā norāda likuma spēkā stāšanās laiku un valodas, kurās

līgums (un arī līgumam pievienotais Pielikums/Protokols/vai cits

papildus dokuments, ja tas nav šī līguma sastāvdaļa) izsludināms

un publicējams.

•Līguma valodas parasti ir atrunātas līguma noslēguma daļā.

Skatīt arī Ministru kabineta kārtības ruļļa 33., 34., 35.punktu un

iespējamos variantus 1.pielikuma 4.paraugā.

•Ja Latvijas Republika vēlas izdarīt atrunas vai paziņojumus

atbilstoši starptautiskajam līgumam vai Vīnes konvencijām,

likumprojektā ietver atrunas vai citus īpašu noteikumus, tos

rakstot pirms panta par līguma spēkā stāšanos (skat.1.pielikuma

5.paraugu).

Rīkojuma projektā (skat. 2.pielikumu):

•1.punktā norāda, ka tiek atbalstīts

starptautiskā līguma projekts, ja

starptautiskais līgums ir projekta stadijā

(2.pielikuma 1.paraugs).

Ja starptautiskais līgums attiecībā pret

citām dalībvalstīm jau ir spēkā, 1.punktā

norāda, ka tiek atbalstīta pievienošanās

starptautiskajam līgumam

(skat.2.pielikuma 2.paraugu). Identiska ir

rīcība arī gadījumos, kad daudzpusējs

starptautiskais līgums nav stājies spēkā,

bet tas ir atvērts parakstīšanai.

Ja paredzēts starptautisko līgumu tikai

parakstīt, bet tā ratifikācija dažādu

apsvērumu dēļ tuvākajā laikā nav

plānota, 1.punktā norāda, ka tiek

atbalstīta starptautiskā līguma

parakstīšana (2.pielikuma 3.paraugs).

Šādā gadījumā jāatceras, ka

starptautiskais līgums būs jāskata

Ministru kabinetā vēl vienu reizi, lai

atbalstītu gan likumprojektu, gan

pievienošanos starptautiskajam līgumam.

•2.punktā norāda, ka līgumu pēc tā

parakstīšanas iesniedz apstiprināšanai

Saeimā (šāda punkta nav, ja tiek

atbalstīta tikai starptautiskā līguma

parakstīšana).

Ministru kabineta sēdes protokollēmumā (skat. 

3.pielikuma 1.paraugu).

•1.punktā norāda, ka tiek pieņemts iesniegtais

rīkojuma projekts un dod uzdevumu Valsts

kancelejai sagatavot rīkojuma projektu

parakstīšanai.

•2.punktā norāda, ka tiek atbalstīts iesniegtais

likumprojekts.

•3.punktā dod uzdevumu ministrijai iesniegt līgumu

pēc tā parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā.

•4. punktā dod uzdevumu Valsts kancelejai

sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai

Saeimā.

•5.punktā nosaka atbildīgo ministru par

likumprojekta turpmāko virzību Saeimā.

•6.punktā, ja nepieciešams dod citus uzdevumus

ministrijai.

•Pilnvarojums parakstīt starptautisko līgumu

jānorāda tikai tad, ja starptautisko līgumu paredzēts

parakstīt un parakstītāja amatpersona nav Valsts

prezidents, Ministru prezidents vai ārlietu ministrs,

kuri atbilstoši starptautiskajām tiesībām un likumam

"Par Latvijas Republikas starptautiskajiem

līgumiem" ir tiesīgi parakstīt starptautiskā līguma

projektu bez īpaša pilnvarojuma.

•Ja starptautisko līgumu paredzēts tikai

parakstīt un likumprojekts nav pievienots,

protokollēmumā neatbalsta likumprojektu, bet dod

uzdevumu ministrijai iesniegt likumprojektu

(skat.3.pielikuma 2.paraugu).

Starptautisko līgumu pēc tā parakstīšanas iesniedz Valsts kancelejai nosūtīšanai Saeimai. Šajā gadījumā likumprojektā jānorāda tā parakstīšanas vieta un 

datums, jāpievieno informācija par amatpersonām, kuras ir līgumu parakstījušas un jāpārbauda, vai likumprojekta anotācijā ietvertā informācija ir aktuāla uz 

iesniegšanas brīdi pēc starptautiskā līguma parakstīšanas. Valsts kanceleja noformēto likumprojektu, anotāciju un līguma tekstu nosūta uz Saeimu.
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2. Ja starptautisko līgumu paredzēts pieņemt un apstiprināt ar Ministru 

kabineta noteikumiem:

Ir nepieciešams Ministru kabineta noteikumu projekts; paskaidrojuma raksts (vai anotācija); Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projekts; pilnvaras projekts, ja starptautisko līgumu paredzēts parakstīt un ja parakstītāja amatpersona nav Valsts 
prezidents, Ministru prezidents vai ārlietu ministrs, kuri atbilstoši starptautiskajām tiesībām un likumam "Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem" ir tiesīgi parakstīt starptautiskā līguma projektu bez īpaša pilnvarojuma.

Ministru kabineta noteikumos (skat. 4.pielikuma 1.paraugu):

•Ministru kabineta noteikumu par starptautisko līgumu pieņemšanu un apstiprināšanu 

izdošanas pamats vienmēr ir Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 

3.punkts, ja vien citā likumā nav dots speciāls pilnvarojums Ministru kabinetam regulēt 

noteiktu jomu.

•1.punktā iekļauj starptautiskā līguma vai tā projekta nosaukumu un vārdus "ar šiem 

noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts". 

•2.punktā norāda spēkā stāšanās laiku un kārtību.

•Informācija par publicēšanu nav jānorāda, jo to regulē likuma "Par Latvijas 

Republikas starptautiskajiem līgumiem" IV nodaļa. Šāda prakse Ministru kabineta 

noteikumu izstrādē ir atšķirīga no likumiem, tikai pamatojoties uz paražu tiesībām. 

Saeimas juridiskais birojs uzskata, ka tas ir norādāms katrā gadījumā likumā, taču 

Valsts kancelejas Juridiskais departaments uzskata, ka tas vienreiz ir noregulēts likumā 

un nav nepieciešams pārrakstīt Ministru kabineta noteikumos minētā likuma normas.

•Ja starptautisko līgumu paredzēts noslēgt, apmainoties ar notām, 3.punktā raksta, 

ka līgums tiek noslēgts diplomātisko notu apmaiņas ceļā (skat. 4.pielikuma 2.paraugu).

Ministru kabineta sēdes protokollēmumā:

•Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

projektā norāda, ka tiek pieņemts iesniegtais 

noteikumu projekts un dod uzdevumu Valsts 

kancelejai sagatavot noteikumu projektu 

parakstīšanai.

•Pilnvarojums parakstīt starptautisko līgumu 

jānorāda tikai tad, ja starptautisko līgumu 

paredzēts parakstīt un parakstītāja 

amatpersona nav Valsts prezidents, Ministru 

prezidents vai ārlietu ministrs, kuri atbilstoši 

starptautiskajām tiesībām un likumam „Par 

Latvijas Republikas starptautiskajiem 

līgumiem” ir tiesīgi parakstīt starptautiskā 

līguma projektu bez īpaša pilnvarojuma.

Iesniedzot dokumentu paketi izskatīšanai Ministru kabinetā, starptautiskajam līgumam sagatavo titullapu. Paraugs pievienots    

5.pielikumā.

 
 

1.pielikums

1.paraugs

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu 
valdības līgumu par izdošanu

1.pants. 2005.gada …… Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu 
valdības līgums par izdošanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums 
latviešu valodā.
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2.paraugs

• Likumprojektu nosaukumu paraugi:

• Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu 

valdības līgumu par izdošanu

• Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam 

Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu 

sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par 

dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā

• Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai

• Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

3.Paraugs

Likumprojekts

Par 1969.gada Starptautisko konvenciju par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā 

un tās Pielikumu un 1973.gada Protokolu par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā citu vielu, kas nav nafta, 

izraisīta piesārņojuma gadījumā un tā Pielikumu

1.pants. 1969.gada Starptautiskā konvencija par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma

gadījumā (turpmāk —Konvencija) un tās Pielikums un 1973.gada Protokols par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā

citu vielu, kas nav nafta, izraisīta piesārņojuma gadījumā (turpmāk — Protokols) un tā Pielikums ar šo likumu tiek

pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Satiksmes ministrija koordinē Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi.

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā un Protokols — tā 6.pantā

noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma

Konvencija un tās Pielikums, Protokols un tā Pielikums angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 
 

4.paraugs

Skatīt Ministru kabineta kārtības ruļļa 33.-35.punktu.

• Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un 
tā tulkojums latviešu valodā.

(Ja līgums parakstīts angļu valodā (vai citā valodā), tam pievienojams tulkojums latviešu valodā).

• Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.
(Ja līgums parakstīts vairākās valodās un viena no tām ir latviešu valoda, un domstarpību gadījumā nevienai no valodām nav noteicošais 
spēks).

• Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu 
valodā.

(Ja līgums parakstīts vairākās valodās, un viena no tām ir latviešu valoda, un domstarpību gadījumā angļu valodai (vai citai valodai) ir 
noteicošais spēks).

5.paraugs

Atrunu, iztulkojošo paziņojumu un citas īpašās informācijas  paraugi:

• Latvijas Republika izdara šādu iztulkojošo paziņojumu – tā neattiecinās Līguma 4.panta 2.punkta „a” apakšpunktu 

uz Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem bezvalstniekiem.

• Saskaņā ar Līguma 22.pantu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Līguma 7.panta 1.punkta noteikumus.

• Saskaņā ar Līguma 287.pantu tā iztulkošanas vai piemērošanas strīdu risināšanai Latvija izvēlas Starptautisko 

Jūras tiesību tribunālu un Starptautisko tiesu.

• Latvijas Republika Līguma VIII panta otrās daļas „f” punktu piemēro attiecībā uz prasībām, kurās zaudējums ir 

mazāks par 497 latiem.

• Latvijas Republika izdara atrunas attiecībā uz Līguma 22.panta pirmās daļas „d” punktu par ārpus Latvijas

Republikas teritorijas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī attiecībā uz Līguma 29.panta ceturto daļu. 
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2.pielikums
1.paraugs

2007.gada 2.maijā Rīkojums Nr.238

Rīgā (prot. Nr. 26 3.§)

Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu 
nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu
nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – līgums) projektu.

2. Līgumu pēc tā parakstīšanas iesniegt apstiprināšanai Saeimā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

2.paraugs

2007.gada 6.martā Rīkojums nr. 135

Rīgā (prot. Nr.16 54.§)

Par konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu 
(turpmāk – konvencija).

2. Konvenciju pēc depozitārija apliecinājuma saņemšanas par pievienošanos konvencijai iesniegt apstiprināšanai Saeimā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministra vietā –

veselības ministrs V.Veldre

 
 

3.Paraugs

2005.gada 18.oktobrī Rīkojums nr. 686

Rīgā (prot. Nr.60 37.§)

Par Eiropas Padomes Vispārējo Konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai

Atbalstīt Eiropas Padomes Vispārējās Konvencijas par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai parakstīšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministra vietā –

izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
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3.pielikums
1.paraugs

Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Rīgā                                                        Nr.34 2006.gada 27.jūnijā

41.§

Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību

___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē parakstīt konvenciju.

4. Zemkopības ministrijai pēc konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

7. Zemkopības ministrijai izstrādāt un vienlaikus ar konvenciju un likumprojektu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā
likumprojektu par grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā;

Ministru prezidents A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

2.paraugs

Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Rīgā                                                         Nr.60 2005.gada 18.oktobrī

37.§

Par Eiropas Padomes Vispārējo Konvenciju par kultūras mantojuma nozīmību sabiedrībai

___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Portugālē parakstīt konvenciju.

3. Kultūras ministrijai pēc konvencijas parakstīšanas iesniegt to un likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 
 

4.pielikums
1.paraugs

2007.gada 26.jūnijā Noteikumi nr. 453

Rīgā (prot. Nr.37 66.§)

Par Granta līgumu starp Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un
Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Nevalstisko organizāciju fonda finansēšanu

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Granta līguma starp Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un
Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Nevalstisko organizāciju fonda finansēšanu (turpmāk – granta līgums) projekts ar šiem
noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Granta līgums stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

2.paraugs

2007.gada 2.janvārī Noteikumi nr. 15

Rīgā (prot. Nr.1 6.§)

Par Latvijas Republikas valdības un bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu 
diplomātisko pasu turētājiem

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Latvijas Republikas valdības un bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas valdības līguma par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko 
pasu turētājiem (turpmāk – līgums) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Līgums stājas spēkā bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas Ārlietu ministrijas 2006.gada 4.decembra notā Nr.75-6362/3 noteiktajā 
laikā un kārtībā.

3. Līgums tiek noslēgts diplomātisko notu apmaiņas ceļā.

Ministru prezidenta vietā –

finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ārlietu ministrs A.Pabriks   
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5.pielikums

Projekts pieņemts un apstiprināts 

ar Ministru kabineta 

2007.gada 15.oktobra 

noteikumiem Nr. 7

Līgums par Konstitūciju Eiropai
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Koncepcija par normatīvo aktu 

sakārtošanu saistībā ar eiro 

ieviešanu Latvijā 

2006.g.15.septembrī

 
 

Informācijas  apkopošana

• 2006.gada janvārī tika apkopoti tiesību akti, kuros minēti 

lati, konkrētas naudas summas latos, LB noteiktais kurss 

un citas normas, kurās nepieciešami grozījumi saistībā 

ar eiro ieviešanu. Tie ir 

93 likumi

356 MK noteikumi

16 MK noteikumu projekti

32 MK rīkojumi

41 FKTK noteikumi 

  

Koncepcija par normatīvo 
aktu sakārtošanu saistībā 

ar eiro ieviešanu Latvijā 
(2006)/ 13 
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Latvijā pašreiz ir 556 pašvaldības, kuru 

izdotajos saistošajos noteikumos būs 

nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro 

ieviešanu 

 
 

Nepieciešamie  grozījumi

Jāmaina valūtas 

nosaukums

Jāpārrēķina 

naudas summa

Nepieciešami 

citi grozījumi

Likumos 9 27 57

MK noteikumos 

un to projektos
72 61 235

MK rīkojumos 3 1 27

FKTK 

noteikumos
23 1 17
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I. Likumu, MK noteikumu un rīkojumu, FKTK noteikumu 

sakārtošanas veidi

A variants

• Izmantot Regulas 974/98 6.pantā doto 

iespēju par tiesisko instrumentu 

nepārtrauktības principu, tomēr nosakot 

gala termiņu visu normatīvo aktu 

sakārtošanai 

 
 

I. Likumu, MK noteikumu un rīkojumu, FKTK 

noteikumu sakārtošanas veidi

• B variants

• Grozīt visus normatīvos aktus līdz eiro 

ieviešanas dienai 
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I. Likumu, MK noteikumu un rīkojumu, FKTK 

noteikumu sakārtošanas veidi

• C variants

• Izstrādāt jaunu atsevišķu likumu, MK 

noteikumus, MK rīkojumus, kur jaunā 

redakcijā būs izteikti likumu panti, 

noteikumu punkti, kuros ir atsauce uz 

latiem vai naudas summas latos 

 
 

II. Pašvaldību saistošie noteikumi

• A variants

• Noteikt termiņu pašvaldību saistošo 

noteikumu grozīšanai
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II. Pašvaldību saistošie noteikumi

• B variants

• Atstāt  pašvaldību saistošo noteikumu 

grozīšanu pašvaldību ziņā, nenosakot 

nekādu termiņu

 
 

II. Pašvaldību saistošie noteikumi

• C variants

• Noteikt, ka pašvaldību saistošie noteikumi 

jāgroza līdz eiro ieviešanas dienai 
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Tika atbalstīti C  varianti

I. Izstrādāt jaunu atsevišķu likumu, MK

noteikumus, MK rīkojumu, kur jaunā redakcijā

būs izteikti likumu panti, noteikumu un rīkojuma

punkti, kuros ir atsauce uz latiem vai naudas

summas latos

II. Noteikt, ka pašvaldību saistošie noteikumi

jāgroza līdz eiro ieviešanas dienai
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Nostājas projekta 

sagatavošanas, saskaņošanas 

un apstiprināšanas kārtība

© TM Eiropas un starptautisko tiesību departamenta

direktores vietniece Sandra Vīgante

2006.

 
 

Reglamentējošais normatīvais akts: 

2006.gada 16.maija noteikumi Nr.405 “Latvijas Republikas nostājas 

projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras 

ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība”

Mērķis: noteikt kārtību, kāda sagatavo, saskaņo un apstiprina Latvijas

Republikas nostājas projektu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma

226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas

procesa ietvaros.

Nostājas projektu izstrādā, ja no Komisijas saņemts:

 Formālais paziņojums, kurā norādīts pārkāpums un dota iespēja

Latvijai iesniegt savus apsvērumus (nostāju);

 Argumentētais atzinums, kurā norādītas noteiktā termiņā veicamās

darbības, lai novērstu pārkāpumu. Argumentēto atzinumu Komisija

sūta pēc tam, kad Latvija iesniegusi savus apsvērumus par formālo

paziņojumu, bet Komisija nostājā paustos argumentus uzskata par

nepamatotiem.

  

Nostājas projekta 
sagatavošanas, saskaņošanas 

un apstiprināšanas kārtība 
(2006)/ 12 
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Nostājas projekta sagatavošana

Atbildīgā ministrija pēc formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma

saņemšanas nekavējoties:

1. konstatē, vai un kādi pasākumi veicami, lai novērstu pārkāpuma

procedūru (piemēram, nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde,

nepieciešams nosūtīt valsts izpildes pasākuma paziņojumu Komisijai),

nosaka termiņu, kādā šie pasākumi veicami, un uzsāk veikt minētos

pasākumus;

2. nosaka iesaistītās iestādes un, ja nepieciešams, izveido darba grupu

nostājas sagatavošanai, kurā iekļauj iesaistīto iestāžu pārstāvjus, kā arī,

ja nepieciešams, attiecīgās jomas ekspertus un citas personas;

N.B!!! Iesaistītās iestādes: TM (visos gadījumos), FM vai RAPLM (ja nostājas projektā

ietvertie jautājumi/ pasākumi skar valsts vai pašvaldību budžetu vai ir finansiāla ietekme

uz tiem, vai skar pašvaldību kompetenci – pēdējais attiecas uz RAPLM) un citas valsts

iestādes (ja nostājas projektā ietvertie jautājumi vai pasākumi skar to kompetenci).

3. uzsāk nostājas projekta sagatavošanu.

 
 

Nostājas projekta izstrādes un iesniegšanas Ministru 

kabinetā termiņš
Ja Komisija noteikusi divu mēnešu termiņu, kurā jāsagatavo atbilde uz

formālo paziņojumu vai argumentēto atzinumu:

1. nostājas projekta sagatavošanas termiņš ir četras nedēļas no formālā
paziņojuma vai argumentētā atzinuma reģistrēšanas dienas
pārstāvniecībā.

2. nostājas projekta iesniegšanas termiņš izskatīšanai Ministru kabinetā -
septiņas nedēļas no formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma
reģistrēšanas dienas pārstāvniecībā.

(konkrētu termiņu vadoties no Komisijas noteiktā termiņa nosaka TM vēstulē,
kuru tā nekavējoties pēc formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma
saņemšanas no Komisijas nosūta atbildīgajai ministrijai).

N.B.!!! Steidzamības gadījumos, ja Komisija noteikusi īsāku atbildes
sniegšanas termiņu, nostājas projekta sagatavošanas un tā iesniegšanas
termiņu Ministru kabinetā nosaka Tieslietu ministrija, nodrošinot, lai
nostājas projekts tiktu iesniegts Komisijas noteiktajā termiņā saskaņā ar
dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
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Nostājas projektam pievienojami dokumenti

1. Ja pārkāpuma novēršanai jāizstrādā tiesību akts, MK sēdes

protokollēmuma projektu ar uzdevumu atbildīgajai ministrijai izstrādāt

tiesību aktu vai tiesību akta projektu (ja tāds jau ir sagatavots).

Ja nostājas projektā paredzēta likumprojekta pieņemšana, MK sēdes
protokollēmuma projektā paredz arī uzdevumu Valsts kancelejai nosūtīt
nostājas projektu zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai un par
likumprojektu atbildīgajai komisijai.

2. Informatīvā ziņojuma projekts, ja:
 nostājas projekts sagatavots atbildot uz argumentēto atzinumu;
 nostājas projekts sagatavots atbildot uz formālo paziņojumu, bet

nostājas projektā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešami valsts
budžeta vai pašvaldības budžeta līdzekļi;

 atbildīgā ministrija uzskata to par nepieciešamu.

3. Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Eiropas Savienībā
pavadvēstules projekts Komisijai.

N.B.!!! Detalizēti nostājai pievienojamie dokumenti, kas iesniedzami MK,
noteikti Ministru kabineta kārtības ruļļa 100.3 punktā.

 
 

Nostājas projekta noformēšana

Nostājas projektu sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.405 pielikumam,
norādot šādu informāciju:

1. nostājas adresāts (Komisija);
2. norāde par to, vai nostāja sagatavota, atbildot uz formālo paziņojumu vai

argumentēto atzinumu, kā arī attiecīgā paziņojuma vai atzinuma datums
un numurs;

3. Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma īss izklāsts;
4. nostājas būtība, norādot attiecīgi šādas ziņas:

4.1. ja pārkāpums tiek atzīts, - kādi pasākumi veikti, lai novērstu
pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī
kāds ir to sagaidāmais rezultāts;
4.2. ja pārkāpums netiek atzīts, - izvērstu juridisku argumentāciju par to,
kāpēc Komisijas formālais paziņojums vai argumentētais atzinums nav
pamatots;

5. dokumenti, kas pievienoti pielikumā;
6. ministra paraksts;
7. vieta Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.
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Nostājas projekta saskaņošana

Sagatavoto nostājas projektu atbildīgā ministrija nosūta atzinuma
sniegšanai iesaistītajām iestādēm (sk.3.slaidu), kas atzinumu sniedz
vienas nedēļas laikā.

Steidzamības gadījumos iesaistītās iestādes atzinumu sniedz
atbildīgās ministrijas noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par divām
darba dienām vai atbildīgā ministrija nostājas projektu nesūta
atzinuma sniegšanai, bet saskaņošanu ar iesaistītajām iestādēm veic
nostājas projektu vīzējot.

N.B.!!! Ja atzinums netiek sniegts nedēļas laikā vai atbildīgās ministrijas
noteiktajā termiņā, nostājas projekts uzskatāms par saskaņotu.

Sniedzot atzinumu par nostājas projektu Tieslietu ministrija izvērtē:
1. vai nostājas projektā paredzētie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami,

lai novērstu pārkāpuma procedūras turpināšanu;
2. vai nostājas projektā ietvertā juridiskā argumentācija ir atbilstoša un

pietiekama;
3. nostājas projekta noformējumu.

 
 

Nostājas projekta saskaņošana (turpinājums)

Ja atzinumos ir norādīti iebildumi, atbildīgā ministrija:

1. ņem vērā iebildumus un sagatavo nostājas projektu iesniegšanai Ministru

kabinetā vai

2. ja uzskata to par lietderīgu, sasauc starpinstitūciju sanāksmi, lai panāktu

vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā,

uzaicinot valsts iestāžu pārstāvjus, ekspertus un personas, kurām nostājas

projekts tika nosūtīts atzinuma sniegšanai vai

3. iesniedz nostājas projektu izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē, lai

panāktu vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai daļēji ņemti

vērā.
Pēc nostājas projekta izskatīšanas starpinstitūciju sanāksmē vai valsts sekretāru

sanāksmē atbildīgā ministrija, ja nepieciešams, precizē nostājas projektu un tam

pievienotos dokumentus un sagatavo to iesniegšanai Ministru kabinetā.

N.B.!!! Nostājas projektu var iesniegt izskatīšanai MK sēdē, neievērojot

iepriekš šajā slaidā noteikto saskaņošanas kārtību, ja:

 nostājas projekta virzība ir steidzama vai

 nostājas projekta iesniedzējs uzskata, ka jautājums lemjams tikai MK sēdē.
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Nostājas projekta apstiprināšana Ministru 

kabinetā un nosūtīšana Komisijai

Iesniedzot nostājas projektu apstiprināšanai Ministru kabinetā, atbildīgā

ministrija sagatavo:

 trīs nostājas projekta eksemplārus un

 nosūtāmās nostājas elektronisko versiju (izmantojot datu nesējus).

!!!Pirmo nostājas projekta eksemplāru vizē dokumentu aprites

kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas.

Divus nostājas eksemplārus (bez amatpersonu vīzām), kas

noformēti nosūtīšanai Komisijai, paraksta ministrs.

Pēc nostājas projekta apstiprināšanas MK Valsts kanceleja divus nostājas

eksemplārus, kas noformēti nosūtīšanai Komisijai, kā arī nostājas

elektronisko versiju nekavējoties nosūta Ārlietu ministrijai.

Savukārt Ārlietu ministrija, izmantojot diplomātisko pastu, nostāju

papīra formā un elektroniski nosūta pārstāvniecībai.

Svarīgi 



 
 

Nostājas projekta nosūtīšana Komisijai (turpinājums)

 Pēc nostājas saņemšanas pārstāvniecība to nekavējoties reģistrē un

divu darbdienu laikā iesniedz Komisijai. Komisija uz otrā nostājas

eksemplāra sniedz rakstisku apliecinājumu par nostājas saņemšanu.

 Pēc nostājas iesniegšanas Komisijā pārstāvniecība par to

elektroniski informē atbildīgo ministriju un Tieslietu ministriju.

 Nostājas otro eksemplāru ar Komisijas atzīmi par saņemšanu

uzglabā pārstāvniecībā.

N.B.!!! Pēc nostājas apstiprināšanas Ministru kabinetā un nosūtīšanas

Komisijai, turpmāko papildu informāciju par pasākumiem, kas

veikti pārkāpuma procedūras novēršanai, Komisijai sūta atbildīgā

ministrija patstāvīgi.
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Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, zvaniet vai rakstiet:

Artim Tropam, Eiropas un starptautisko tiesību departamenta 

juriskonsultam, tel.7036926, e-pasts: artis.tropss@tm.gov.lv

 Sandrai Vīgantei, Eiropas un starptautisko tiesību depepartamenta 

direktores vietniecei, tel.7036929, e-pasts: sandra.vigante@tm.gov.lv

 Egitai Šķibelei, Eiropas un starptautisko tiesību departamenta 

direktorei, tel.7036922, e-pasts: egita.skibele@tm.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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Iekšējie normatīvie akti

 
 

Ievads

Normatīvie akti

  

Iekšējie normatīvie akti 
(2006)/ 11 
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Kas ir normatīvais akts?

⚫ Tas ir tiesību akts, ko izdod noteikta veida attiecību 

vairākkārtīgai un vienveidīgai regulēšanai.

⚫ Normatīvā akta priekšrakstus ir iespējams īstenot 

piespiedu kārtā.

 
 

Kādēļ normatīvo aktu izdošana ir 
ierobežota?

⚫ Demokrātiskā valsts iekārtā cilvēkam 

jāpakļaujas tikai tādām normām, kuras viņš 

pats, piedaloties vēlēšanās vai citos 

demokrātiski politiskajos procesos, var 

ietekmēt.
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Kas var izdot šādas normas?

Latvijā ir trīs demokrātiski leģitimētas 

institūcijas:

⚫ tautas vēlētā Saeima;

⚫Ministru kabinets, kas nevar darboties bez 

Saeimas uzticības;

⚫ vēlētās pašvaldības.

 
 

Pārējās iestādes?

⚫ Citas iestādes var noteikt tikai pār sev padoto 

personu un iestāžu darbību un tikai šīs 

padotības ietvaros.

⚫ Šīs iestādes iekšējās attiecības regulējošie 

tiesību akti ir iekšējie normatīvie akti. 
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Iekšējie normatīvie akti

Tiesiskais pamats

 
 

Kad iekšējo normatīvo aktu var izdot?

⚫ Iekšējo normatīvo aktu var izdot tikai tad, ja 

tā izdošanu paredz ārējais normatīvais akts.
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⚫ Iestādes tiesības izdot iekšējos normatīvos 

aktus ir noteiktas Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.pantā.

 
 

Valsts pārvaldes iekārtas likums

72.pants. Iekšējo normatīvo aktu pamatnoteikumi

(1) Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis, 

atvasinātas publiskas personas orgāns vai iestādes 

vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus:

1) uz normatīvā akta pamata;

2) pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences 

jautājumos.
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Iekšējo normatīvo aktu veidi 

 
 

Kur tie ir noteikti?

⚫ Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 

pirmā daļa paredz, ka ir 6 iekšējo normatīvo 

aktu veidi
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Iestādes vadītājs var izdot aktus par:

1) iestādes uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments);

2) struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (reglaments);

3) ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanu 
(instrukcija);

4) normatīvajos aktos piešķirtās rīcības brīvības izmantošanu, 
nosakot vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos (ieteikumi). 

5) uzvedības noteikumiem iestādē;

6) pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes
amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, 
uzvedību, darba drošību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas 
attiecas uz iestādes darbību.

 
 

Iekšējo normatīvo aktu veidi
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Nolikums un reglaments

⚫ ir iestādes uzbūves un darba organizācijas 

pamatdokuments

⚫ tas nosaka iestādi veidojošos elementus 

(struktūrvienības) un sakārto tos hierarhiskā 

secībā

 
 

Reglaments

⚫ ir atsevišķas iestādes struktūrvienības 

uzbūves un darba organizācijas 

pamatdokuments

⚫ struktūrvienības reglamentu izdod 

struktūrvienības vadītājs
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Instrukcija

⚫ apraksta  ārējo normatīvo aktu vai vispārējo 
tiesību principu piemērošanu;

⚫ izdod gadījumos, kad ārējā normatīvajā aktā 
ietvertā tiesību norma ir tik plaša, ka rodas 
bažas, vai tās tiks pareizi iztulkotas un 
piemērotas

⚫ instrukcijas pirmajā punktā ietver norādi par 
to, kas instrukcijā tiek skaidrots un kādēļ 
šāds skaidrojums nepieciešams

 
 

Ieteikumi

⚫ Regulē normatīvajos aktos piešķirtās rīcības 

brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu 

rīcību vienādos gadījumos

⚫ No ieteikumiem atsevišķos gadījumos var 

atkāpties, to īpaši pamatojot
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Iekšējie noteikumi

⚫ Nosaka uzvedības noteikumus iestādē

 
 

Kārtība

Nosaka:

⚫ pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru;

⚫ pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku 

pienākumu pildīšanu, uzvedību, darba 

drošību iestādē;

⚫ kā arī citus jautājumus, kas attiecas uz 

iestādes darbību. 
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Kārtība 2

⚫ kārtība ir viens no izplatītākajiem iekšējo 

normatīvo aktu veidiem

⚫ un to izdod gadījumos, kad vēlas iedibināt 

vienotu kārtību, kāda amatpersonai (iestādei) 

dota pienākuma izpildē

 
 

Iekšējā normatīvā akta spēkā 
stāšanās

  



 

  

Valsts kanceleja 712 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Spēkā stāšanās

⚫ Iekšējais normatīvais akts var stāties spēkā 
tikai pēc tam, kad ievēroti visi akta izdošanas 
nosacījumi.

⚫ Ja paredzēta akta saskaņošana, tad tas var 
stāties spēkā tikai pēc visu nepieciešamo 
saskaņojumu saņemšanas.

⚫ Ja paredzēta arī akta publicēšana, tas var 
stāties spēkā tikai pēc publicēšanas 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 
 

Iekšējā normatīvā akta projekta 
saskaņošana
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Saskaņošana

⚫ Visi iekšējo normatīvo aktu projekti pirms to 

izdošanas ir jāsaskaņo ar augstāku iestādi 

(amatpersonu) 

 
 

Tieslietu ministrija

⚫ Saskaņošana ar augstāku iestādi 

(amatpersonu) ir pietiekama, lai izdotu 

reglamentu, iekšējos noteikumus un kārtību.

⚫ Instrukcijas un ieteikumi papildus 

jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju

⚫ Ar Tieslietu ministriju aktu saskaņo pēc 

augstākās iestādes saskaņojuma 

saņemšanas.
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Reglaments

Nolikums (reglaments)

Iekšējie noteikumi

Kārtība

Ieteikumi

Instrukcija

Augstāka iestāde

(amatpersona)
Tieslietu ministrija

 
 

Iekšējā normatīvā akta projekta 
publicēšana
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Latvijas Vēstnesis

⚫ Instrukcijas un ieteikumi ir publicējamas 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

⚫ Un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas

⚫ (ja iekšējā normatīvajā aktā nav noteikts cits 

spēkā stāšanās termiņš)

 
 

Reglaments

Nolikums (reglaments)

Iekšējie noteikumi

Kārtība

Ieteikumi

Instrukcija

Augstāka iestāde

(amatpersona)
Tieslietu ministrija

Latvijas Vēstnesis
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Iekšējā normatīvā akta 
noformēšana un izdošana

 
 

Noformēšana un izdošana

⚫ Iekšējā normatīvo akta sagatavošanai 

izmanto iestādes veidlapu.

⚫ Iekšējā normatīvā akta apstiprināšanai nav 

nepieciešams atsevišķs tiesību akts 

(piemēram, rīkojums).

⚫ Iekšējo normatīvo aktu paraksta izdevējs –

iestādes (struktūrvienības) vadītājs.
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Juridiskās tehnikas prasību 
ievērošana

 
 

Izstrādājot iekšējā normatīvā akta projektu, ievēro:

⚫ juridiskās tehnikas prasības;

⚫ dokumentu noformēšanas prasības, arī Ministru 

kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 

"Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi" un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija 

instrukcijā Nr.3 "Ministru kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība" 

noteiktās dokumentu noformēšanas prasības
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Juridiskās tehnikas prasības

⚫ Izstrādājot iekšējos normatīvos aktus, ievēro 

Ministru kabineta izdoto iekšējo un ārējo 

normatīvo aktu izstrādē iedibināto praksi.

 
 

Izdošanas pamats

⚫ Tāpat kā Ministru kabineta noteikumos 

iekšējā normatīvā aktā jāietver norāde, uz 

kādas normas pamata tas ir izdots.

(Piemēram: Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punkts.)
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Iekšējā normatīvā akta 1.punkta saturs

⚫ Iekšējā normatīvā akta 1.punkta saturs ir 
atkarīgs no konkrētā akta veida.

⚫ Instrukcijas un ieteikumu 1.punktā ietver 
norādi par to, kas tiek skaidrots un kādēļ 
šāds skaidrojums nepieciešams

⚫ Reglamenta (nolikuma), iekšējo noteikumu 
un kārtības gadījumā iekšējā normatīvā akta 
1.punkts norāda iekšējā normatīvā akta 
satura galvenos virzienus.

 
 

Atzīme par saskaņošanu

⚫ Iekšējā normatīvajā aktā pirms paraksta kā 
nenumurētu rindkopu ietver vārdus:
“Saskaņots ar _______________ (iestāde) ______________ 
(datums) atzinumu ______________(numurs)”

⚫ Piemēram:
“Saskaņots ar Tieslietu ministrijas 2006.gada 1.janvāra 
atzinumu Nr.1.”
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Normatīvais regulējums

 
 

Likumi

⚫ Valsts pārvaldes iekārtas likums (72.-

78.pants)

⚫ Ministru kabineta iekārtas likums (15.pants)

⚫ Administratīvā procesa likums (16., 17. un 

67.pants)
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Ministru kabineta noteikumi

⚫ Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija 

noteikumi Nr.567 “Iekšējo normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas un saskaņošanas 

kārtība”

 
 

Gundars Kauliņš
Metodoloģijas un sistematizācijas

departamenta direktora p.i.

7036978, gundars.kaulins@tm.gov.lv

  



 

  

Valsts kanceleja 722 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

 
 

GADS TEKSTS GRAFIKA 

Līdz 09.1992. 
Pagaidu reģistrs 

centralizēts datorizēts 

 

Īpašuma robežas manuāli tiek atliktas 

uz fotoplāna 

 

Līdz 04.1995. 

Pagaidu reģistrs 

decentralizēts manuāls, uzkrāts 

centralizēti datorizēti DataFlex 

Uzsākta 

manuālās Kadastra kartes zīmēšana + 

digitālā karte dažās pilsētās 

Līdz 12.1996. 
Kadastra reģistrs 

datorizēts, decentralizēts, DataFlex 

Manuālā Kadastra karte + digitālā 

karte dažās pilsētās 

Līdz 07.1999. 

Nekustamo īpašumu reģistrs 

sadalīts,  

Oracle 

Manuālā Kadastra karte 

+ 

uzsākta digitālās Kadastra kartes 

zīmēšana pārējā valsts teritorijā 

Līdz 08.2000. 

Nekustamo īpašumu Valsts Kadastra 

reģistrs 

(papildus iekļauta Būvju, Dzīvokļu un 

Nomas sadaļa) 

sadalīts,Oracle 

Manuālā Kadastra karte 

 +  

digitālā Kadastra karte  

No 08.2000. 

Nekustamo īpašumu Valsts Kadastra 

reģistrs 

(papildus iekļauta Vērtēšanas sadaļa) 
Oracle 

 

Digitālā Kadastra karte 

 Nodrošināta sasaiste starp teksta un grafisko daļu 

No 01. 2006. Vienota teksta telpisko datu reģistrācija 

 

  

Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likums (2006)/ 10 
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Kadastra reģistrā (2006.gada 1.janvārī)

Nekustamie īpašumi – 979 440

zemesgrāmatā ierakstīti – 785 020 jeb 80,1%

Būvju īpašumi – 36 000

zemesgrāmatā ierakstīti – 28 250 jeb 78,3%

Dzīvokļa īpašumi – 469 440

zemesgrāmatā ierakstīti – 323 400 jeb 68,9%

paātrināti privatizēti – 46 600

 
 

Kadastra reģistrā (2006.gada 1.janvārī)

Zemes vienības – 937 300

Būves – 1 343 800

Telpu grupas – 1 602 300

Nomas – 6 550

Zemes vienības daļas – 5 300
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Kadastra likuma nepieciešamība(1)

1996.gada 30.aprīļa MK noteikumi Nr.158 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi;

2001. gada 30. aprīļa MK noteikumi Nr.184 "Ēku 
kadastrālās vērtēšanas noteikumi”

2001. gada 31. jūlija MK noteikumi Nr. 344 
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un sistematizācijas kārtība"

 
 

Kadastra likuma nepieciešamība(2)

VZD 1999.gada 5.janvāra rīkojums Nr.4 
“Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 
kārtošanas nolikums”;

VZD 2001.gada 27. marta rīkojums Nr.107 
“Kadastra kartes nolikums”;

VZD 2000.gada 4.septembra rīkojums Nr.282 
“Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija”;

VZD 1999.gada 8. decembra rīkojums Nr.483 
“Tehniskās inventarizācijas instrukcija”;

  



 

  

Valsts kanceleja 725 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Kadastra likuma nepieciešamība(3)

2002. gada 06. jūnijā pieņemts Valsts 
pārvaldes iekārtas likums ( spēkā no 2003. 
gada 01. janvāra);

2005. gada 18. oktobra MK rīkojums Nr. 
674 “Par Valsts zemes dienesta 
reorganizāciju”;

 
 

Kadastra likums

LR Saeimā pieņemts 2005.gada 1.decembrī; 

Izsludināts 2005.gada 22.decembrī;

Stājies spēkā no 2006.gada 1.janvāra. 
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Likuma termini(1)

kadastra dati —Kadastra informācijas sistēmā 
ierakstītās ziņas;

kadastra dokuments — no Kadastra informācijas 
sistēmas sagatavots un noformēts dokuments;

kadastra informācija — kadastra dati un Valsts 
zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko 
izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs

 
 

Likuma termini(2)

kadastra numurs — nekustamajam īpašumam 

piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un 

nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

kadastra apzīmējums — zemes vienībai, būvei, 

telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta 

viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu 

kombinācija (identifikators);

Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus 

atkārtoti neizmanto.
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Likuma termini(3)

kadastra objekts —Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma 

objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, 

telpu grupa un zemes vienības daļa;

kadastra subjekts — kadastra objekta 

īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais 

valdītājs vai lietotājs

 
 

KADASTRA OBJEKTI

N
 o

 s
 a

 k
 a

V
 e

 i
 d

 o

Zemes vienība (s)

Būve (s)

Zemes vienības 

daļa (s)

Telpu grupa (s)

Zeme un būves

Būves

Dzīvokļa 

īpašums

Noma

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

OBJEKTI

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Formē
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Kadastra objekta formēšana

NĪO 

noteikšana

Noteikts 

NĪO

Izveidots 

NĪ

NĪ 

veidošana

Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver 

nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas 

noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot 

šā likuma un citu normatīvo aktu prasības .

 
 

Kadastra objekta reģistrācija

piešķir identifikatoru;

ieraksta ziņas no noteikšanas 

dokumentiem;

ieraksta ziņas no citām valsts informācijas 

sistēmām;

telpiski attēlo Kadastra kartē;

  



 

  

Valsts kanceleja 729 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Nekustamais īpašums 

nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai 

būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un 

būve), kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām 

atbilst pastāvīga nodalījuma prasībām. 

dzīvokļa īpašums 

dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā 

telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas 

privatizācijai.

 
 

Kadastra subjekts (1)

par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama arī 
persona, kura reģistrēta Kadastra informācijas 
sistēmā kā īpašnieks un ieguvusi īpašuma tiesības 
uz :

dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, 
kas privatizēta līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

dzīvokli, kas privatizēts vai atsavināts likumā “Par 
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” ;

būvi līdz 1993.gada 5.aprīlim;

nekustamo īpašumu, kas uzskatāms par nekustamo 
īpašumu uz likuma pamata bez ierakstīšanas 
zemesgrāmatā
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Kadastra subjekts (2)

par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kura 
tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras 
īpašuma tiesības nav nostiprinātas 
zemesgrāmatā, izņemot iepriekš minētos 
gadījumus;

par lietotāju atzīstama persona, kurai īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija 
piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu vai tā daļu;

 
 

Kadastra subjekts (3)

Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura 

uz nomas līguma pamata lieto nekustamo 

īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai 

zemes vienības daļu.
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Kadstra likuma mērķis(1)

nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra 

informāciju par visiem valsts teritorijā 

esošajiem:

nekustamajiem īpašumiem;

nekustamo īpašumu veidojošajiem objektiem;

zemes vienības daļām.

 
 

Kadstra likuma mērķis(2)

nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra 
informāciju par visiem nekustamā 
īpašuma:

īpašniekiem;

tiesiskajiem valdītājiem;

lietotājiem;

nomniekiem.
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Kadstra likuma mērķis(3)

nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra 

informāciju par visiem nekustamā 

īpašuma nodokļa:

objektiem;

maksātājiem.

 
 

Kadastrs un Zemesgrāmata(1)

Kadastra informācijas sistēmas dati var 
atšķirties no zemesgrāmatu datiem par

personu;

īpašuma sastāvu;

nekustamā īpašuma objektu,

ja tie neietekmē zemesgrāmatā 
nostiprinātās tiesības uz nekustamo 
īpašumu.
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Kadastrs un Zemesgrāmata(2)

Kadastra informācijas sistēmas datus šajā 
gadījumā izmanto:

nekustamā īpašuma formēšanai;

kadastrālai vērtēšanai;

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

 
 

Kadastrs un Zemesgrāmata(3)

Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai 

nekustamo īpašumu veido, ja pēc 

iepriekšējā darījuma zemesgrāmatā ir 

ierakstīts -

nekustamais īpašums vai 

izmaiņas, kas radušās nekustamā īpašuma 

sastāvā.
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Kadastrs un Zemesgrāmata(4)

Valsts zemes dienests

ir tiesīgs mainīt Kadastrā vēsturiski uzkrātos
nekustamā īpašuma kadastra numurus vai
kadastra apzīmējumus, ja tie neatbilst
normatīvo aktu prasībām;

informē īpašnieku (persona var iebilst septiņu 
dienu laikā pēc informācijas saņemšanas);

mēneša laikā informē attiecīgo vietējo 
pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu.

 
 

Kadastra datus aktualizē, ja

kadastra subjekts vai kadastrālais 
uzmērītājs iesniedz dokumentu par 
izmaiņām kadastra objektā;

valsts institūcija vai vietējā pašvaldība
iesniedz ziņas par izmaiņām kadastra 
objektā vai kadastra subjektu;

izmainījusies kadastrālā vērtība.
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Kadastra dokuments

Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai 

izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus;

Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus 

kadastra datus;

Kadastra dokuments zaudē spēku, ja šā likuma 

57.pantā noteiktajos gadījumos dokumentā 

iekļautie kadastra dati ir aktualizēti.

 
 

Kadastra datu aktualitāte

Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai 

izmanto personas iesniegto kadastra 

dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā 

var pārliecināties par kadastra dokumentā 

iekļauto datu atbilstību aktuālajiem 

kadastra datiem.
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Kadastra subjekta pienākums

triju mēnešu laikā ierosināt

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, ja kadastrālajā 

uzmērīšanā konstatēta Kadastra informācijas sistēmā 

nereģistrēta būve;

kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju, ja 

• mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai

• nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati

 
 

Kadastra subjekta tiesības

pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto 
datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem;

reizi kalendārā gadā pieprasīt un bez maksas 
saņemt aktuālos kadastra datus par savu kadastra 
objektu;

pieprasot informāciju, apliecināt, ka nav mainīts 
nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā 
īpašuma objektu raksturojošie dati
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Nekustamā īpašuma nodokļa 

objekts

kadastra objekts vai tā daļa, ko saskaņā ar likumu 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokli

Kadastra informācijas sistēmā ieraksta

nekustamā īpašuma nodokļa objektu

ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju

 
 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanai

Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas 

par:

iznomātu valsts vai vietējās pašvaldības 

nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības 

daļu, norādot nomnieku;

lietošanā nodoto valsts vai vietējās pašvaldības 

nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju
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Nekustamā īpašuma objekts(1)

Nosaka

zemes vienība

Nenosaka

daļu no zemes vienības, ko 

pievieno blakus esošai 

zemes vienībai, neveidojot

jaunu zemes vienību

zemes vienības daļu

 
 

Nekustamā īpašuma objekts(2)

Nosaka

Būvi

Nenosaka

būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai 
citādi ārēji nebojājot,

pagaidu būvi,

būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, 
iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus 
koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos 
pārveidojot telpu grupā,

būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas 
izbūves,

žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas 
klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar 
zemes vienību vai būvi;
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Nekustamā īpašuma objekts(3)

Nosaka 

telpu grupa

Nenosaka

atsevišķā telpu grupā 

ietilpstošu telpu, ja 

telpu grupa sastāv no 

vairākām telpām

 
 

Būves noteikšanu ierosina

vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai 
administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma 
objekta (būves) noteikšanu, pamatojoties uz tiesas 
pieprasījumu, ierosina persona, kuras valdījumā 
pēc ieilguma noteikumiem atrodas būve;

Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir 
tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta 
noteikšanu attiecībā uz būvi ar nenoskaidrotu 
īpašuma piederību, kas atrodas uz viņa zemes.
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Nekustamā īpašuma veidošana(1)

uz kadastra subjekta iesnieguma pamata

reģistrē jaunu nekustamo īpašumu:

• sadala reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos 

nekustamajos īpašumos,

• piesaista nekustamā īpašuma objektu, kas neietilpst 

neviena nekustamā īpašuma sastāvā

 
 

Nekustamā īpašuma veidošana(2)

vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes 
vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam
piederošās būves,

vienā zemes vienībā esošās būves kā patstāvīgu 
nekustamo īpašumu,

vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas 
savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā 
plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu
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Nekustamā īpašuma veidošana(3)

kā dzīvokļa īpašumu veido atsevišķo īpašuma

objektu un kopīpašuma objekta domājamā daļu,

zemi, kuru iegūst daudzdzīvokļu mājā esošo 

dzīvokļa īpašumu īpašnieki, iegūto zemes

kopīpašumu nosaka kā dzīvokļa īpašuma sastāvā 

ietilpstošo zemes kopīpašuma domājamo daļu

 
 

Nekustamā īpašuma veidošana(4)

Kopīpašuma 

nekustamā

īpašuma 

objekts

Nekustamais

īpašums kā

dzīvokļa īpašums

Atsevišķais

zemes 

vienība

būve

telpu grupa

nekustamā

īpašuma 

objekts
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Reģistrēta nekustamā īpašuma 

sastāva grozīšana

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai 

dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, 

vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā 

īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no 

kura atdala nekustamo īpašumu vai 

nekustamā īpašuma objektu un aktualizē 

datus Kadastra informācijas sistēmā

 
 

Ieraksta par nekustamo īpašumu 

dzēšana

ja

apvieno reģistrētus nekustamos īpašumus vienā 

nekustamajā īpašumā,

dzēsti visi ieraksti par attiecīgā nekustamā īpašuma 

sastāvā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem,

par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem 

dzēš pēc informācijas saņemšanas no valsts 

vienotās datorizētās zemesgrāmatas
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Kadastra informācijas sistēmas 

uzturēšanai ziņas sniedz

kadastra subjekti

dokumenta veidā;

vietējās pašvaldības,

valsts institūcijas

var sniegt arī elektroniskā veidā, neiesniedzot tās 

apliecinošu dokumentu;

kadastrālais uzmērītājs

noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.

 
 

Kadastra informācijas 

pieprasīšana

Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt 
kadastra informāciju, iesniedzot Valsts 
zemes dienestam rakstveida iesniegumu;

Ja pieprasa informāciju, kas satur fiziskās 
personas datus, iesniegumā norāda 
informācijas saņemšanas pamatojumu un 
informācijas izmantošanas mērķi
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Kadastra informācijas 

izsniegšana(1)

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda 

nav, — tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, 

— lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā 

pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos 

kadastra datus par savu kadastra 

objektu.

 
 

Kadastra informācijas 

izsniegšana(2)

Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to 

funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra 

informāciju Valsts zemes dienests sagatavo 

un izsniedz standartizētā informācijas 

apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) 

bez maksas
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Kadastra informācijas 

izsniegšana(3)

Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai

nepieciešamo kadastra informāciju par 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajiem kadastra objektiem Valsts 

zemes dienests sagatavo un izsniedz 

standartizētā informācijas apjomā un 

veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas

 
 

Klients maksā par

kadastra dokumentu, kas sagatavots kā Kadastra 
izziņa, valsts nodevu;

nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības 
daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma
veidošanu;

kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju
un šā likuma 57.panta 1.punktā minēto kadastra 
datu aktualizāciju;

kadastra informācijas sagatavošanu un 
izsniegšanu par savu kadastra objektu, izņemot šā 
likuma 85.pantā minēto gadījumu
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Kopsavilkums

Likums neatrisina visas 

apzinātās problēmas;

11 MK noteikumi regulēs 

likuma normu 

piemērošanu;

Programmatūras 

izmaiņas iespējamas 

ilgstošā laika periodā
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Valsts sarakstes ar 

privātpersonām tiesiskā 

reglamentācija

Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekts

 
 

Valsts sarakstes ar privātpersonām 

tiesiskā reglamentācija

◼ Satversme

◼ Informācijas atklātības likums

◼ Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu 

izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās

◼ Par valsts noslēpumu

◼ Fizisko personu datu aizsardzības likums

  

Valsts sarakste ar 
privātpersonām tiesiskā 

reglamentācija (2005)/ 9 
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Valsts sarakstes ar privātpersonām 

tiesiskā reglamentācija

◼ Administratīvā procesa likuma

◼ Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību 

institūcijās

◼ Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un 

pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija 

nododama atklātībai 

 
 

Valsts sarakstes ar privātpersonām 

veidi

◼ Dokumentētas informācijas sniegšana

◼ Atbilde pēc būtības

◼ Uzziņas sniegšana

◼ Tiesību normas skaidrojums

◼ “Pateicības raksts”

◼ “Mierinājuma vēstule”
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Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta izstrādes iemesli

◼ 1) tikai likums „Iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts 

un pašvaldību institūcijās” paredz, ka 

valsts un pašvaldību iestādei, nodrošinot 

Satversmes 104. pantā ietvertās tiesības, 

ir pienākums izskatīt tos iesniegumus, kas 

ir sūdzības un priekšlikumi;

 
 

Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta izstrādes iemesli

◼ 2) likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu 

izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās” sākotnējais mērķis – radīt vispārīgu 

regulējumu iesniegumu izskatīšanai valsts un 

pašvaldību iestādēs – vairs nav aktuāls, jo tādu 

iesniegumu kā informācijas pieprasījumu un 

iesniegumu, kuru rezultātā iestādē tiek uzsākts 

administratīvais process, izskatīšana ir detalizēti 

noregulēta Informācijas atklātības likumā un 

Administratīvā procesa likumā;
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Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta izstrādes iemesli

◼ 3) tā kā Informācijas atklātības likumā un 

Administratīvā procesa likumā ir iestrādāti 

atšķirīgi mērķi un iesniegumu izskatīšanas 

kārtība, likums „Iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts 

un pašvaldību institūcijās” principā vairs 

nevar pretendēt uz to, ka tas būtu 

uzskatāms par „jumta likumu” iesniegumu 

izskatīšanai valsts un pašvaldību iestādēs;

 
 

Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta izstrādes iemesli

◼ 4) likums „Iesniegumu, sūdzību un 
priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts 
un pašvaldību institūcijās” nepietiekami 
detalizēti regulē sūdzību un priekšlikumu 
jautājumus;

◼ 5) ņemot vērā nepieciešamību pārstrādāt 
likumu „Iesniegumu, sūdzību un 
priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts 
un pašvaldību institūcijās” pēc būtības, ir 
nepieciešams jauns likums par sūdzībām 
un priekšlikumiem
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Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta izstrādes tiesiskais pamats

◼ Ministru prezidenta 2004. gada 25. 

februāra rīkojums Nr. 71 „Par darba grupu 

privātpersonu iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtības 

regulējuma pilnveidošanai”

 
 

Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta saturs

◼ 1) likumprojekts attiecas uz visām personām, 

kas rīkojas valsts vārdā, vai kas īsteno valsts 

pārvaldi. Piemēram, arī valsts 

kapitālsabiedrībām un privātpersonām būs 

pienākumus ievērot šo likumu, ja vien tās veic 

kādu valstij raksturīgu funkciju;
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Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta saturs

◼ 2) likumprojekts precizē jēdzienu „sūdzība” 

un „priekšlikums” saturu, tādējādi nošķirot to 

no citiem iesniegumu veidiem:

◼ sūdzība – privātpersonas iesniegums, kurā 

privātpersona izsaka aizrādījumu iestādei par 

tās darbību;

◼ priekšlikums – privātpersonas iesniegums, 

kurā privātpersona izsaka ierosinājumu 

iestādei.

 
 

Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta saturs

◼ 3) Atkarībā no tā, kāds ir iesnieguma saturs –

sūdzība vai priekšlikums, – ir atkarīga arī 

iestādes rīcība:

◼ Priekšlikuma saņemšanas gadījumā iestādes 

pienākums ir to izvērtēt un atbilstoši 

nepieciešamībai to izmantot turpmākajā 

darbībā. Informāciju par to, vai un kā iestāde ir 

izmantojusi attiecīgo priekšlikumu, ir 

saņemama atbilstoši Informācijas atklātības 

likumam; 
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Priekšlikumu un sūdzību likuma 

projekta saturs

◼ Sūdzības saņemšanas gadījumā iestādei ne tikai ir 

jāizvērtē attiecīgā sūdzība, bet arī jāveic 

nepieciešamās darbības, lai novērstu sūdzībā 

norādīto. Informāciju par iestādes uzsāktajiem 

pasākumiem sniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā. 

Savukārt informāciju par pasākumu rezultātiem sniedz 

pēc attiecīgo rezultātu sasniegšanas;

◼ Likumprojekts paredz tiesības iestādei neatbildēt uz 

sūdzību pēc būtības, ja sūdzības saturs ir klaji 

aizskarošs, atbilde ir jau sniegta vai sūdzība nav 

saistīta ar valsts publisko funkciju un uzdevumu izpildi.  

 
 

Priekšlikumu un sūdzību likuma projekts un 

tā ietekme uz citiem normatīvajiem aktiem

◼ Informācijas atklātības likums

◼ Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību 

institūcijās

◼ Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un 

pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija 

nododama atklātībai
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Par izmaiņām

Ministru kabineta kārtības rullī

(stāsies spēkā ar š.g. 1.septembri)

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece Solveiga Līce

Tālr. 7082915, e-pasts: solveiga.lice@mk.gov.lv

 
 

Izmaiņas:

❖ Politikas dokumenta projektu noformēšana, jauns 

politikas plānošanas dokuments, informācijas sniegšana 

sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem

❖ Nacionālās pozīcijas un nostājas ES, “neformālie”

informatīvie ziņojumi, papildinātais paskaidrojuma raksts, 

tehniskie noteikumu un finanšu noteikumi

❖ MK sēžu protokollēmumu grozīšana

❖ Projektu saskaņošanas sanāksmes

❖ Ierobežotas pieejamības informācija

❖ Dokumentu aprite pēc valdības maiņas

❖ MK lietas un steidzamie projekti

❖ Un citi procedūras jautājumi

Papildus par konstatētajām problēmām 

Ministru kabineta kārtības ruļļa piemērošanā
  

Par izmaiņām Ministru 
kabineta kārtības rullī 

(2005)/ 8 
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Politikas dokumentu 

noformēšana
 Ja politikas dokumenta apjoms nepārsniedz 10 

lappuses, tad kopsavilkums nav nepieciešams.

 Pamatnostādnes un programmas saturs papildināts ar 
prasību norādīt arī sasaisti ar plānošanas reģionu 
attīstības programmās / stratēģijās noteiktajām 
prioritātēm.

 Ja ir nepieciešams izdarīt grozījumus (biežāk tas ir 
uzdevuma izpildes termiņš, atbildīgās institūcijas 
maiņa) Ministru kabineta rīkojumā, ar kuru apstiprināts 
politikas dokuments, ir jābūt arī atbilstošam Ministru 
kabineta rīkojumam par grozījumu pašā politikas 
dokumentā, ja, piemēram, arī apstiprinātā politikas 
dokumenta tekstā ir norādīts uzdevuma termiņš vai 
nepieciešams mainīt atbildīgās institūcijas.

 
 

Jauns politikas plānošanas 

dokumenta veids

 Tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģija –
politikas dokuments, kas nodrošina tiešās 
pārvaldes iestādes darbības vidēja termiņa 
plānošanu tās kompetencē esošajās politikas 
jomās saistībā ar attiecīgajā nozarē 
apstiprinātajiem politikas dokumentiem

 kalpo par pamatu attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes kārtējā 
gada budžeta pieteikumam;

 neattiecas uz valsts aģentūrām;

 saturs noteikts 29.2punktā;

 apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu. Rīkojumā var iekļaut 
uzdevumus stratēģijas īstenošanai

 Stratēģiju izskatīšanai Ministru kabinetā iesniedz 
reizi 3 gados līdz attiecīgā gada 1.martam.
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Informācija sabiedrībai un 

plašsaziņas līdzekļiem

 Ministrija ir atbildīga par informācijas 

sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas 

līdzekļiem par tās izstrādātajiem projektiem
 informācija par projektiem visās tās izskatīšanas 

stadijās;

 atbildīgā ministrija informē par būtiskākajām izmaiņām

projektā tā izskatīšanas gaitā.

 Informācijas sagatavošanas, noformēšanas 

un izplatīšanas kārtību noteiks Ministru 

kabineta instrukcija.

 
 

Nacionālās pozīcijas un nostājas

 Nacionālā pozīcija ES jautājumos 
(38.1punkts) –

 pievieno MK sēdes protokollēmuma projektu, kurā 
norādīts pilnvarojums pārstāvēt pozīciju un 
atbalstāmās pozīcijas;

 Nostāja Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā 
lietā un

 Nostāja Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 226., 227. un 288.pantā paredzētās 
pārkāpuma procedūras ietvaros 
(38.3punkts) –

 pievieno MK sēdes protokollēmuma projektu, kurā 
norādīts pilnvarojums pārstāvim;

 pievieno arī pilnvarojuma vēstules projektu.
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“Neformālie“ informatīvie ziņojumi

 Informatīvais ziņojums pirms neformālajām 

ES Ministru padomes sanāksmēm.
 ietver Latvijas pārstāvim saistošas vadlīnijas par 

padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem;

 pievieno MK sēdes protokollēmuma projektu, kurā 

norādīts pilnvarojums;

 atbildīgā ministrija nosūta zināšanai Ārlietu ministrijai un 

citām iesaistītajām institūcijām.

 
 

Paskaidrojuma raksts papildināts!

MK noteikumiem, kuriem nav 
nepieciešama anotācija, bet kuros 
pārņemtas vai ar kuriem piemēro ES 
tiesību aktu normas:

 pievienotajā paskaidrojuma rakstā 
atspoguļo arī informāciju par pārņemtajām 
vai piemērotajām ES tiesību aktu normām;

 atbilstoši anotācijas V sadaļas 
noformēšanas prasībām.
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Tehniskie noteikumi un

finanšu noteikumi

 Ja tiesība akta projekts saskaņā ar MK 
instrukciju par tehnisko noteikumu projektu 
paziņošanu vai MK instrukciju par finanšu 
noteikumu projektu saskaņošanu ir 
jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju vai Eiropas 
Centrālo banku

 attiecīga informācija par saskaņošanas 
rezultātiem ir jānorāda tiesību akta projekta 
anotācijā vai paskaidrojuma rakstā;

 informācija par šādu saskaņošanu norādāma 
ministra pavadvēstulē;

 tiesību akta projektam jāpievieno arī paši Eiropas 
Komisijas vai Eiropas Centrālās bankas atzinumi.

 
 

 Tehnisko noteikumu projekti pēc saskaņošanas 

ar Eiropas Komisiju atkārtoti iesniedzami 

izskatīšanai MK komitejas sēdē.

 Ja nepieciešams tiesību akta projekta virzības 

apturēšanas perioda pagarinājums, ministrija 

mēneša laikā pēc šī termiņa beigām iesniedz 

vēstuli, norādot termiņu uz cik ilgu laiku 

apturējums pagarināms.
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Saskaņošanas sanāksme

 Uzaicinājums uz projekta saskaņošanas 
sanāksmi nosūtāms 5 darbdienas pirms 
sanāksmes (82.punkts)!

 uzaicinājumu nosūta elektroniski uz ministrijas 
(institūcijas), kas sniedza atzinumu, oficiālo e-pasta 
adresi un attiecīgā atzinuma sniedzēja e-pasta adresi;

 uzaicinājums nav jāsūta papīra formātā;

 ministrija (institūcija), kura saņēmusi uzaicinājumu uz 
saskaņošanas sanāksmi, nekavējoties ar “Reply” funkciju 
apstiprina, ka e-pasts ar uzaicinājumu saņemts 
(Elektroniskās aprites instrukcijas 33.1punkts), “Subject” 
ailē norādot “TAP VSS-xxxx saskanosanas uzaicinajums 
sanemts“;

 uzaicinājumam pievieno precizētos projektus, anotāciju 
vai paskaidrojuma rakstu, aktuālu izziņu.

 
 

Saskaņošanas sanāksmes 

protokols

Saskaņošanas sanāksmes protokolā 
jāatspoguļo arī tādi iebildumi, kuri 
izteikti sanāksmes laikā, kaut arī nav 
bijuši ietveri par projektu sniegtajā 
atzinumā.

 tas attiecas uz abām protokola sadaļām –
“vienošanās panākta” un “vienošanās nav 
panākta”;

 tas attiecīgi norādāms arī izziņā.
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Valdības maiņa

 Ar brīdi, kad Saeima ir izteikusi uzticību jaunajai 
valdībai, Valsts kanceleja nepieņem jaunus 
dokumentus ar iepriekšējās valdības locekļa 
parakstu.

 Ministrijas izvērtē līdz valdības maiņai noteiktā 
kārtībā MK iesniegto projektu aktualitāti un 5 
darbdienu laikā sniedz priekšlikumus Ministru 
prezidentam par projektu virzību

 norādot projekta:

⚫ nosaukumu;

⚫ iesniegšanas datumu Valsts kancelejā;

⚫ reģistrācijas numuru (TA-vvv numuru vai izsludināšanas 
numuru VSS-vvv).

 Projektus, par kuriem 5 darbdienu laikā priekšlikumi 
netiek sniegti Valsts kanceleja noņem no kontroles.

 
 

MK sēžu protokollēmumi

 Turpmāk MK sēžu protokoli netiks grozīti
 MK sēdes protokols ir dokuments, kas fiksē sēdē 

notiekošo, un nav grozāms tāpat kā tiesību akts.

 izņemot 178.punktā noteikto iebildumu izteikšanu par MK 

sēdes prokokollēmumu.

 Ja MK sēdes protokollēmumā ir paredzēts 

uzdevums un tas ir kļuvis neaktuāls, neizpildāms, 

izpildes termiņš pagarināms, cita atbildīgā 

institūcija nosakāma, tad ministrija
 iesniedz MK sēdes protokollēmuma projektu par 

attiecīgajā protokollēmumā dotā uzdevuma izpildi;

 bez izsludināšanas vai izskatīšanas VSS vai MK komitejas 

sēdē;

 saskaņojums nepieciešams tikai ar institūcijām, kuras šis 

uzdevums tieši skar.
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Ierobežotas pieejamības 

informācija

 Iesniedzot dokumentus, kas satur ierobežotas 

pieejamības informāciju, arī informāciju dienesta 

vajadzībām, iesniedzēja pavadvēstulē:
 jānorāda, kuriem dokumentiem ir ierobežota lietojuma 

statuss;

 pamatojums lietojuma ierobežojumam;

 norāde, vai dokuments izskatāms MK sēdes atklātajā 

daļā vai slēgtajā daļā;

 norāde, vai lietojuma ierobežojums paliek spēkā pēc 

jautājuma izskatīšanas MK sēdē.

 Katrs dokuments, kas satur ierobežotas 

pieejamības informāciju atbilstoši apzīmējams!

 
 

MK lietas un steidzamie jautājumi

 Ja ministrija ir iecerējusi sniegt projektu 
150.panta kārtībā, lūdzot pasludināt par MK 
lietu vai steidzamu,

 šādu projektu nosūta saskaņošanai vismaz
Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un 
Valsts kancelejai (PKD), norādot:

 pamatojumu steidzamībai vai kāpēc pēc 
būtības izskatāms tikai MK;

 termiņu, līdz kuram sniedzams atzinums.

 Ja atbildīgā ministrija nenorāda pamatojumu 
un atzinuma sniegšanas termiņu, Tieslietu 
ministrijas, Finanšu ministrija un Valsts 
kanceleja atzinumu sniedz 2 nedēļu laikā.
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Projektiem pievienojamie 

dokumenti

 MK rīkojumu projektiem par pilsonības 

piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un pilsonības 

atjaunošanu Finanšu ministrijas atzinums nav 

nepieciešams.

 Uz MK sēdi uzaicināmas personas, par kurām 

pieņem lēmumu, izņemot personas, kurām 

naturalizācijas kārtībā tiek piešķirta pilsonība.

 Jāpievieno e-pasta izdruka, ja ministrija 

(institūcija) elektroniski informējusi, ka atzinumu 

nesniegs.
 Ja ministrija (institūcija) atzinumu nesniedz un projekts 

paredz risinājuma variantus, tad tomēr būtu 

nepieciešams atbalstāmo variantu norādīt!

 
 

Saeimas lēmumu un likumu izpilde

Saeimas lēmumos un likumos doto 

uzdevumu izpildes termiņš ir 3 mēneši 

līdzšinējo 2 mēnešu vietā.
 Termiņu skaita no Ministru prezidenta 

rezolūcijas datuma.

 Tomēr ministrijas aicinātas neizmantot šo 

termiņa pagarinājumu un tīšām nenovilcināt šo 

uzdevumu izpildi!
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Paldies par uzmanību!

Jauku nedēļas nogali visiem!
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Par Latvijas Republikas 

nacionālo pozīciju 

Eiropas Savienības jautājumos 

izstrādi, saskaņošanu, 

apstiprināšanu un pārstāvību

Ārlietu ministrijas

ES koordinācijas departaments:

Guna Japiņa

Renārs Danelsons

 
 

Mandāts LR pārstāvim

Nacionālā pozīcija - Latvijas oficiālais viedoklis par ES
tiesību akta projektu vai citu Eiropadomes, ES Ministru 
padomes, Ministru padomes komiteju vai darba grupu 
sanāksmju darba kārtībā iekļautu jautājumu, lai 
nodrošinātu Latvijas interešu ievērošanu ES lēmumu 
ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā.

Instrukcija - Latvijas pārstāvja darba dokuments 
nacionālās pozīcijas paušanai Ministru padomes 
komitejās vai darba grupās, kā arī Eiropas Komisijas 
komitejās un darba grupās, ja Ministru padome ar tās 
pieņemtajiem tiesību aktiem pilnvarojusi Eiropas 
Komisiju īstenot Ministru padomes izstrādātus 
noteikumus.

  

Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos 
izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību (2005)/ 7 
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Mandāts LR pārstāvim – tā sagatavošanas,  

izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas 

juridiskais pamats

- 16.08.05. MK noteikumi Nr.604 “Grozījumi MK 
2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 “MK kārtības 
rullis””

- 16.08.05. MK noteikumi Nr.596 “LR nacionālo 
pozīciju ES jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un 
pārstāvēšanas kārtība”

- 16.08.05. MK instrukcija Nr.6 “Latvijas nacionālo 
pozīciju ES jautājumos un ar tām saistīto instrukciju 
izstrādes un informācijas aprites kārtība”

- 16.08.05. MK instrukcija Nr.7 “Grozījumi MK 
2002.gada 28.maija instrukcijā Nr.3 “MK kārtības rullī 
noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība””

 
 

Nacionālās pozīcijas apstiprināšana

- Ministru kabinets - pirms attiecīgā jautājuma 
izskatīšanas ES Ministru padomes vai 
Eiropadomes sanāksmē vai, ja to pieprasa MK 
loceklis (MKN 19.2.apakšpunkts)

- Atbildīgais ministrs – pārējos gadījumos (MKN 
19.1. un 19.3.apakšpunkts)

Nacionālo pozīciju projektus neskata 

Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru 
kabineta komitejā
(MKKR 111.5 un 148.6.apakšpunkts)
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Nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta 

projektu vizē atbildīgās ministrijas amatpersona, kura 

izstrādājusi attiecīgo projektu vai sagatavojusi to izskatīšanai 

MK un ir norādīta attiecīgajā pavadvēstulē, juridiskā dienesta 

vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas 

amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs (MKKR 93.

punkts).

Ja pozīcijas projektu sagatavojusi cita ministrija, nevis tā, kas 

nacionālās pozīcijas projektu iesniedz izskatīšanai MK, 

pozīcijas projektu vizē tās ministrijas amatpersona, kura 

izstrādājusi attiecīgo projektu, juridiskā dienesta vadītājs, 

par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas 

amatpersona un valsts sekretārs (MKKR 93.1 punkts).

Nacionālās pozīcijas projekta

sagatavošana iesniegšanai Ministru kabinetā

 
 

Iesniedzot izskatīšanai MK, nacionālās pozīcijas 

projektam pievieno (MKKR 100.2 punkts):

- MK protokollēmuma projektu, kurā norāda 
pilnvarojumu pārstāvēt Latviju attiecīgajā ES 
Ministru padomes sanāksmē 

(MKKR 38.2 punkts un VSS 25.11.04. sēdes 
protokola Nr.45 65 )

- pavadvēstuli

- informatīvo ziņojumu

- starpinstitūciju darba grupas protokolu vai 
ministriju un citu institūciju atzinumus, ja 
bijuši iebildumi 
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Informatīvais ziņojums –

uz ES Ministru padomes 

neformālajām sanāksmēm

Informatīvajā ziņojumā norāda LR pārstāvim 

saistošas vadlīnijas par sanāksmē izskatāmajiem 

jautājumiem. 

Ziņojumam pievieno MK sēdes protokollēmuma 

projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt LR 

attiecīgajā sanāksmē (MKKR 37.1 punkts).

 
 

Citi ES jautājumi

- Nacionālo pozīciju izstrāde, ja jautājums nav saistīts 
ar LR interesēm, neuzliek LR nekādus pienākumus un 
nerada finansiālas saistības (MKN 10.1.apakšpunkts)

- Instrukciju izstrāde uz Eiropas Komisijas darba 
grupām un komitejām (MKN 8.punkts)

- Instrukciju izstrāde uz ES Padomes darba grupām 
(izņemot COREPER) (MKN 22.punkts)

Šos jautājumus ministrijas 
regulē patstāvīgi
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Paldies par uzmanību!
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ADMINISTRATĪVĀ AKTA 
APSTRĪDĒŠANA IESTĀDĒ

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas 
departamenta juriskonsulte 

Ilze Gūtmane

25.02.2005.

 
 

Administratīvās apstrīdēšanas 
mērķis

Nodrošināt iespēju privātpersonai apstrīdēt 
administratīvus aktus bez vēršanās tiesā

Sniegt iestādēm efektīvu iespēju labot savas 
kļūdas

  

Administratīvā akta 
apstrīdēšana iestādē 

(2005)/ 6 
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Iestāžu pienākumi 
administratīvajā procesā

Pieņemt (noformēt) iesniegumu un 7 dienu laikā nosūtīt izskatīšanai 

augstākai iestādei 

Nodrošināt personas tiesības uz apstrīdētā akta izskatīšanu vēlreiz pēc 
būtības augstākā iestādē (de novo izskatīšana) 

Nodrošināt, ka apstrīdētā akta izskatītājs ir pēc būtības neatkarīgs 

Sniegt nepieciešamo informāciju apstrīdējuma iesniedzējam un 
nepieciešamības gadījumā iegūt informāciju no citām iestādēm 

Nodrošināt administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanu, lai noskaidrotu 
un izvērtētu viedokļus un argumentus 

Sagatavot lēmumu, kas atbilst administratīvā akta formas  un satura 
prasībā 

Sūtot adresātam nelabvēlīgu lēmumu, to noformēt kā ierakstītu pasta 
sūtījumu 

 
 

Identificētās problēmas:

administratīvo aktu veidu identificēšana atbilstoši APL 
ietvertajai definīcijai

nepareiza tiesību normu interpretācija 
(vispārīgās/speciālās)

nepareizu normu piemērošana
nav norādīta piemērotā normatīvā akta panta 

konkrēta daļa un punkts
augstākas institūcijas noteikšana
nepietiekams pamatojums
netiek izdarīti lietderības apsvērumi
netiek objektīvi noskaidroti lietas apstākļi, bet 

pamatojums balstās uz pieņēmumiem
administratīvajam aktam trūkst pierādījumu
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Piemēri:
Saskaņā ar Komitejas sēdes 18.02.2003 protokolu Nr. 86 punktu 5, 
departaments neatbalsta autostāvvietas projektēšanu”

“Pamatojoties uz likumu par bāriņtiesām un pagasttiesām” 
16.pantu un CL 203.pantu..” 

“Būvvalde nolēma nepiekrist automazgātuves celtniecības 
iespējai ………, pamatojums – saskaņā ar izstrādāšanas stadijā 
esošo teritoriālo plānu šajā vietā nav paredzēta apbūve” 

“Pamatojoties uz iepriekš teikto, departaments pagaidām
neatbalsta peldpiestātnes atrašanos minētajā adresē..”

“Dome nolēma aizliegt Solvitai K, dzīvojoša Brīvības ielā  247, 
turēt suni.”

 
 

Apstrīdējuma saņemšana iestādē

Iestādes sagatavota veidlapa mutvārdu apstrīdējumu 
reģistrēšanai

Apstrīdējuma iesnieguma minimālās prasības

Norāde uz konkrēta administratīva akta apstrīdēšanu

Norāde uz apstrīdēšanas priekšmetu

Apstrīdēšanas motīvu norādīšana
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Apstrīdējuma nosūtīšana 
augstākai iestādei

Iestādes pienākums 7 dienu laikā nosūtīt 
apstrīdējumu augstākai iestādei

Augstākas iestādes noteikšana

Skaidras procedūras un atbildība par apstrīdējuma un 
lietas materiālu pārsūtīšanu augstākai iestādei

Apstrīdējumu reģistrācija

 
 

Administratīvā akta darbība 
apstrīdējuma iesniegšanas laikā

Vai administratīvā akta darbības apturēšana 
attiecināma uz konkrēto apstrīdēto aktu

Apturēt administratīvā akta darbību, informējot par to 
iestādes darbiniekus un iesniedzēju

Neapturēt administratīvā akta darbību, informējot par 
to iesniedzēju sākotnējā administratīvajā aktā
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Apstrīdējuma saņemšana 
augstākā iestādē

Normatīvajos aktos norādīti iestādei piekritīgie 
administratīvie akti

Apstrīdējuma izskatīšana viena mēneša laikā no 
apstrīdējuma saņemšanas dienas iestādē, kas 
izdevusi administratīvo aktu

Termiņa pagarināšana, informējot par to iesniedzēju

Prasību un procedūru izskaidrošana darbiniekam

 
 

Apstrīdējuma izskatītāja 
nozīmēšana

iekšējās instrukcijās noteiktas prasības un procedūra

Apstrīdējuma izskatītāja kompetence, objektivitāte un 
neatkarība

Apstrīdējuma izskatītāja izvērtēšana (APL 37.pants)

Iestādes iekšējās kontroles mehānisma izveidošana
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Apstrīdējuma izskatīšana

Lietas izskatīšana pēc būtības

Materiālo tiesību piemērošana

Procesuālo principu ievērošana

Administratīvā akta lietderības apsvērumu izvērtēšana

Iesniedzēja tiesību nodrošināšana (tiesības tikt 
uzklausītam, tiesības iepazīties ar lietu)

Savlaicīga informācijas pieprasīšana no citām 
iestādēm

 
 

Administratīvā akta sagatavošana

Administratīvā akta forma un sastāvdaļas

Iespējas iepazīties ar līdzīgiem administratīvajiem 
aktiem

Administratīvā akta izdevējas iestādes informēšana 
par rezultātu
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Administratīvā akta 
sastāvdaļas

iestādes nosaukums, adrese

adresāts

iesniedzēja prasījums (ja lieta ierosināta uz 
iesnieguma pamata)

procesa dalībnieku viedokļi un argumenti

faktu konstatējums

administratīvā akta pamatojums

piemēroto tiesību normu uzskaitījums

adresātam uzliktais tiesiskais pienākums vai 
piešķirtās/noraidītās tiesības

norāde par administratīvā akta apstrīdēšanas vai 
pārsūdzēšanas termiņu un iestādi, kurā administratīvo 
aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt

 
 

Administratīvā akta izdošana

Administratīvā akta nosūtīšana apstrīdējuma 
iesniedzējam

Administratīvā akta nosūtīšana citām pusēm

Administratīvā akta nosūtīšana administratīvā akta 
izdevējiestādei

Administratīvā akta un tā adresātu reģistrēšana

Administratīvā akta arhivēšana
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Lietvedība un analīze

Visu apstrīdējumu reģistrēšana, glabāšana un 
statistikas veidošana pēc administratīvā akta veida, 
sfēras, izdevējiestādes

Ikgadēja apstrīdēto administratīvo aktu analīze

Apstrīdējuma izskatīšanas neatkarīga pārskatīšana

 
 

Rekomendācijas
1. jāsistematizē un jāuztur informāciju par izdodamo administratīvo aktu
veidiem un to apstrīdēšanas procedūru;

2. jāuztur un jāpublisko informāciju par apstrīdējumu veidiem, apjomiem
un rezultātiem.

3. ieteicams pašām iekšēji apsvērt iespēju risināt vairākus svarīgus
jautājumus, tostarp pilsoņa tiesību tikt uzklausītam uzsvēršanu un viena
apstrīdēšanas līmeņa noteikšana par normu.

4. jāveic speciālo normu rūpīga juridiska analīze, lai identificētu to kolīziju
ar APL normām.

5. nepieciešams pārskatīt savu apstrīdēšanas izskatīšanas sistēmu un
procedūru

6. nepieciešams veikt apstrīdēšanas izskatīšanas ikgadēju pārbaudi.

7. jāveic iekšēji pētījumi, lai noteiktu, kāda veida apstrīdējumu izskatīšanas
struktūrvienības ir vispiemērotākās katrai padotības iestādei

8. jāpārstrādā saskaņā ar jaunajām prasībām un metodēm visas
apstrīdēšanas izskatīšanā izmantotās iekšējās instrukcijas un veidlapas.

9. jānodrošina apmācība APL jautājumos.
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Statistika
Lieta 

Atbildētājiestāde 
Saņemto 

lietu 

skaits 

Pabeigto 

lietu 

skaits 
Izskatīta ar 

spriedumu 

t.sk. 

prasījums 

apmierināts 
Izbeigta 

Atstāta bez 

izskatīšanas 
Nosūtīta pēc 

piekritības 

A 2 3 4 5 6 7 8 

Bāriņtiesas un 

pagasttiesas 

53 33 24 8 5 2 0 

Pašvaldības 754 281 214 123 36 10 0 

Pašvaldību 

policija 

120 53 46 23 5 0 0 

PMLP 58 31 26 5 4 0 0 

Valsts ceļu 

policija 

138 72 65 30 5 2 0 

Valsts 

civildienesta 

pārvalde 

21 15 10 5 3 0 0 

VID 820 345 291 187 27 13 1 

Valsts mežu 

dienests 

31 12 10 7 1 1 0 

Valsts policija 339 66 56 33 3 5 0 

Valsts 

robežsardze 

57 14 10 3 4 0 0 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

aģentūra 

102 57 55 6 1 0 0 

Valsts Zemes 

dienests 

51 23 19 9 3 0 0 

VID Muitas 

pārvalde 

15 13 10 3 0 0 0 

Konkurences 

padome 

17 7 5 2 0 0 0 

Patentu valde 14 1 1 0 0 0 0 

Valsts kanceleja 6 2 1 0 0 0 0 

Iepirkumu 

uzraudzības birojs 

25 11 8 2 3 0 0 

Ministrijas 333 110 97 67 9 2 0 

Pārējās 

institūcijas 

320 116 86 38 9 10 0 

Lietu skaits 

kopā: 

3236 1242 1016 540 122 45 1 
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Tehnisko noteikumu projektu 

paziņošana

Liena Zemīte

Ekonomikas ministrijas ES iekšējā tirgus koordinācijas nodaļa

T. 7013143, E-pasts: Liena.Zemite@em.gov.lv 

 
 

Direktīva 98/34/EK

◼ Nosaka ES dalībvalstu pienākumu paziņot 

Eiropas Komisijai un pārējām ES 

dalībvalstīm tehnisko noteikumu projektus 

un standartus.

◼ Paziņotos tehnisko noteikumu projektus 

izvērtē Eiropas Komisija un pārējās ES 

dalībvalstis, lai identificētu iespējamos 

šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu 

apritei ES iekšējā tirgū.
  

Tehnisko noteikumu projektu 
paziņošana (2005)/ 5 
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Direktīvas 98/34/EK mērķis

Eiropas Kopienu tiesa norādījusi, ka 

direktīvas mērķis ir ar preventīvu 

uzraudzību aizsargāt brīvu preču apriti, 

kura varētu tikt tieši vai netieši, reāli vai 

potenciāli traucēta ar tehniskajiem 

noteikumiem (EKT lieta C-13/96 “Bic-

Benelux”).

 
 

Direktīva 98/34/EK

◼ Grozījumi: direktīva 98/34/EK grozīta ar 

direktīvu 98/48/EK 

paplašināta direktīvas darbības joma attiecībā 

uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem.

◼ Pirms direktīvas 98/34/EK paziņošanas 

pienākumu noteica direktīva 83/189/EK.
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Latvijā

◼ 30.03.2004. MK instrukcija Nr. 1 “Kārtība, 

kādā valsts pārvaldes sniedz informāciju par 

tehnisko noteikumu projektiem” (spēkā stājās 

01.05.2004.)

◼ Standartizācijas likums

◼ Paziņošanas pienākumu no 01.04.2004. līdz 

01.05.2004. noteica starp Latviju un EK 

noslēgts līgums (publicēts LV 25.03.2004, 

Nr.47 (2995))

 
 

Tehnisko noteikumu projekts

◼ Normatīvā akta vai dokumenta projekts 

(3.punkts)

◼ Nosaka prasības (2.punkts): 

 produktam vai

 informācijas sabiedrības pakalpojumam.
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Prasības produktam I

◼ Produkts: rūpnieciski ražots vai 

lauksaimniecības produkts, EKT prakse

◼ Prasības produkta kvalitātei, sastāvam, 

darbībai, testēšanas vai pārbaudes 

metodēm, iepakojumam, marķēšanai, 

derīguma termiņam u.c. (2.2.apakšpunkts)

uzskaitījums nav izsmeļošs.

 
 

Prasības produktam II

◼ Prasības ražošanas procesam vai 

metodēm (2.2.apakšpunkts):

 lauksaimniecības produktiem, zālēm, cilvēku 

un dzīvnieku uzturam paredzētiem 

produktiem;

pārējiem produktiem, ja ietekmē produkta 

īpašības. 

◼ C-289/94 (Molluscs case)
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Prasības produktam III

Prasības, kas piemērojamas produktam pēc 

tā laišanas apgrozībā (2.3.apakšpunkts):

1) lai aizsargātu patērētājus vai vidi;

2) būtiski var ietekmēt produkta īpašības, 

sastāvu vai tā realizāciju.

 
 

Prasības produktam IV

Prasības, kas aizliedz produkta ražošanu, 

ievešanu, tirdzniecību vai izmantošanu 

(2.4.apakšpunkts).

  



 

  

Valsts kanceleja 783 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Prasības informācijas 

sabiedrības pakalpojumiem

◼ Informācijas sabiedrības pakalpojuma

definīcija: Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu likuma 1.panta 1.punkts.

◼ Prasības pakalpojuma sniegšanai (t.sk., 

prasības pakalpojumam, tā sniedzējam vai 

saņēmējam) (2.1.apakšpunkts).

◼ Prasības, kas aizliedz pakalpojuma 

sniegšanu vai izmantošanu 

(2.4.apakšpunkts). 
 

 

Kad tehnisko noteikumu 

projekts nav jāpaziņo?

◼ MK instrukcijas 4.punkts:

piem., tehnisko noteikumu projekts 

sagatavots, lai ieviestu ES tiesību aktu 

prasības vai lai nodrošinātu atbilstību tiem, 

bet tiklīdz tehnisko noteikumu projektā tiek 

noteiktas arī nacionālās prasības tehnisko 

noteikumu projekts ir saskaņojams ar Eiropas 

Komisiju (4.1.apakšpunkts).
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Tehnisko noteikumu projekta 

iesniegšana Eiropas Komisijai I

Kad iesniedz?

Ministru kabinetā apstiprināmu tehnisko 

noteikumu projektu paziņo pēc tā 

saskaņošanas ar iesaistītajām 

ministrijām/institūcijām (8.punkts).

Pienākums paziņot atkārtoti, ja paziņotajā 

tehnisko noteikumu projektā izdarītas būtiskas 

izmaiņas (10.punkts).

 
 

Tehnisko noteikumu projektu 

iesniegšana Eiropas Komisijai II
◼ Tehnisko noteikumu projektu  un ar to saistītos dokumentus 

iesniedz Ekonomikas ministrijā: 

 latviešu valodā;

 rakstveidā un arī elektroniski uz e-pasta adresi: 
notification@em.gov.lv (14.punkts);

◼ Iesniedz:

 paziņojuma veidlapu; 

 tehnisko noteikumu projektu;

 pamatojumu tā pieņemšanai (piem., paskaidrojuma raksts);

 saistītos tiesību aktus (piem., likums, uz kura pamata izdod MK 
noteikumu projektu) (7.punkts).
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Tehnisko noteikumu projektu 

iesniegšana Eiropas Komisijai III

NB! Tehnisko noteikumu projektā 

ietver atsauci uz direktīvu 

98/34/EK un 98/48/EK (35.punkts).

 
 

Tehnisko noteikumu projekta 

virzības apturēšana (standstill 

period)
◼ Paziņotā tehniskā noteikumu projekta 

virzību aptur uz 3 mēnešiem (16.punkts).

Izņēmumi

Tehnisko noteikumu projekts jāiesniedz 

Eiropas Komisijai, bet to drīkst pieņemt 

nekavējoties:

- ja ir steidzamības gadījums (23.punkts);

- ja ir fiskālais pasākums (26.punkts, 

3.4.apakšpunkts).
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Tehnisko noteikumu projekta 

virzības apturēšana (standstill 

period)

3 mēnešu laikā kopš tehnisko noteikumu 

projekta paziņošanas Eiropas Komisija  un 

pārējās ES dalībvalstis to izvērtē un tām ir 

tiesības izteikt komentārus (comments) vai 

sniegt atzinumu (detailed opinion).

 
 

Komentāri

Komentāri:  

nav pienākuma ņemt vērā;

 piem., ar komentāru var norādīt, ka var 

rasties problēmas ar normu interpretāciju,

komentāru izteikšana nepagarina tehnisko 

noteikumu projekta virzības apturēšanas 

periodu.
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Atzinums

◼ Izdod, ja ir pamatotas aizdomas, ka tehnisko 
noteikumu projekts var radīt šķēršļus brīvai preču 
vai pakalpojumu apritei;

◼ Tehnisko noteikumu projekta virzības apturēšanas 
periods tiek pagarināts (19.punkts):

 vēl uz 3 mēnešiem (kopā uz 6 mēnešiem);

 informācijas sabiedrības pakalpojumu gadījumā  -
vēl uz 1 mēnesi (kopā uz 4 mēnešiem).

 
 

ES likumdošanas iniciatīvas

◼ Ja Eiropas Komisija 3 mēnešu laikā 

paziņo par nodomu pieņemt ES tiesību 

aktu attiecīgajā jomā, tehnisko noteikumu 

projekta virzības apturēšanas periods tiek 

pagarināts līdz 12 mēnešiem (20.punkts). 

◼ Ja šajā laikā Padome pieņem kopējo 

nostāju, tehnisko noteikumu projekta 

virzības apturēšanas periods tiek 

pagarināts līdz 18 mēnešiem (21.punkts).
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Atzinums II

◼ NB! ES dalībvalsts pienākums sniegt 

atbildi Eiropas Komisijai par pasākumiem, 

ko tā veiks attiecībā uz Eiropas Komisijas 

atzinumu (30.punkts).

◼ Latvija - no 15 paziņotajiem tehnisko 

noteikumu projektiem atzinumi ir sniegti 

par 4 no tiem.

 
 

Savstarpējās atzīšanas principa 

klauzula

◼ Viens no visbiežākajiem Eiropas Komisijas 

atzinuma sniegšanas iemesliem.

◼ Eiropas Komisija iesaka katrā normatīvajā 

aktā, kur tas nepieciešams, ietvert 

savstarpējā atzīšanas principa klauzulu. 

◼ Atbalstu šai politikai Eiropas Komisija 

guvusi no EKT, piem., lieta C-184/96, 

Commission v France (Fois Gras)
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Savstarpējās atzīšanas princips I:

Eiropas Savienības dalībvalstī atzīst 

produktus, kuri ražoti vai likumīgi laisti 

apritē kādā no Eiropas Savienības 

dalībvalstīm vai Turcijā vai kuri likumīgi 

ražoti kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības 

telpas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas 

zonas līguma līgumslēdzēja puse.

 
 

Savstarpējās atzīšanas princips II

Produktu apriti var ierobežot, pamatojoties 

uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 

30.pantā noteiktajiem, kā arī EKT 

atzītajiem apsvērumiem vispārējās 

sabiedrības interesēs, ja produktam nav 

nodrošināts tāds drošības līmenis, kāds 

tam nepieciešams saskaņā ar ES 

dalībvalsts, kurā produkts tiek ievests,  

normatīvajiem aktiem.
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Savstarpējās atzīšanas prinicps III

◼ Likuma “Par atbilstības novērtēšanu” VII 

nodaļa (Savstarpējā atzīšana). 

◼ Principa praktiskā piemērošana: Eiropas 

Komisijas skaidrojošais ziņojums par 

savstarpējās atzīšanas principa praktisko 

piemērošanu (2003/C265/02; OJ C265, 

04.11.2003 P.0002-0016)

 
 

Tehnisko noteikumu projekta 

virzības apturēšanas perioda 

beigas

◼ Pēc tehnisko noteikumu projekta virzības 

perioda apturēšanas beigām, ES 

dalībvalstij ir tiesības to pieņemt.

◼ NB! ES dalībvalstij ir pienākums Eiropas 

Komisijai iesniegt arī tehnisko noteikumus 

pēc to pieņemšanas (31.punkts).
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Paziņošanas kārtības pārkāpuma 

juridiskās sekas I

Paziņošanas kārtības pārkāpums:

 tehnisko noteikumu projekta nepaziņošana;

 tehnisko noteikumu projekta virzības apturēšanas 

perioda neievērošana;

atbildes nesniegšana uz atzinumu;

pieņemto tehnisko noteikumu neiesniegšana 

ir ES dalībvalsts saistību pārkāpums, un Eiropas

Komisija ir tiesīga uzsākt pārkāpuma procedūru 

pret ES dalībvalsti saskaņā ar EKL 226.pantu.

 
 

Paziņošanas kārtības 

pārkāpumu juridiskās sekas II

◼ EKT atzinusi, ka tehnisko noteikumu 

projekta nepaziņošanas, kā arī tehnisko 

noteikumu projekta virzības apturēšanas 

perioda neievērošanas sekas ir tehnisko 

noteikumu nepiemērojamība 

(inapplicability) attiecībā uz indivīdiem.

◼ Piem., EKT lietas C-194/94 CIA Security, 

C-443/98 Unilever Italia.
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Tehnisko noteikumu 

informācijas sistēma TRIS
(Technical Regulations Information System)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris

ES dalībvalstu paziņotie tehnisko noteikumu 

projekti;

 informācija par paziņošanas procedūru, ziņojumi, 

EKT prakse.

 
 

Kontaktinformācija

EM ES iekšējā tirgus koordinācijas nodaļa
- Liena Zemīte, t. 7013143, e-pasts: Liena.Zemite@em.gov.lv

- Dainis Matulis, t. 7013067, e-pasts: Dainis.Matulis@em.gov.lv

EM Tirdzniecības normatīvu un SOLVIT paziņošanas 
nodaļa (tehniskais nodrošinājums):

- Inga Heldorfa, t. 7013294, e-pasts: Inga.Heldorfa@em.gov.lv

- Zanda Liekna, t. 7013236, e-pasts: Zanda.Liekna@em.gov.lv
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Uzziņas sagatavošana un 
saskaņošana: normatīvais 

regulējums un prakse

LL.M K.Jarinovska

 
 

Uzziņas jēdziens

• Valsts pārvaldes iestādes rakstiski sniegta 
juridiskā palīdzība privātpersonai 
konkrētas tiesiskas situācijas risināšanā 
savas kompetences ietvaros

  

Uzziņas sagatavošana un 
saskaņošana: normatīvais 

regulējums un prakse 
(2005)/ 4 
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Uzziņas nošķiršana no cita veida 
dokumentiem

• Uzziņu jānošķir no:

– Informācijas sniegšanas

– Atbildes pēc būtības

– “Mierinājuma”, “pateicības” vēstules

– Administratīvā akta

 
 

Uzziņas nošķiršana no cita veida 
dokumentiem

• Informācijas sniegšana:

– Piemērojamais normatīvais akts:

• Informācijas atklātības likums

– Informācijas pieprasīšanas gadījumā tiek 
sniegta iepriekš dokumentēta informācija vai 
iepriekš dokumentētās informācijas tehniskas 
apstrādes rezultātā radies produkts

  



 

  

Valsts kanceleja 795 

 

NOZĪMĪGĀKO VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU APKOPOJUMS/ 2020 

 

Uzziņas nošķiršana no cita veida 
dokumentiem

• Atbilde pēc būtības:

– Piemērojamais normatīvais akts:

• Likums “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas 
kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

– Atbildes pēc būtības sniegšanas gadījumā atbildes 
sagatavotājs sagatavo personas pieprasīto 
informāciju, izmantojot kā viņa rīcībā esošo iepriekš 
dokumentēto informāciju, tā arī savas zināšanas un 
pieredzi konkrētajā jautājumā. Atbilde nerada 
tiesiskas sekas.

 
 

Uzziņas nošķiršana no cita veida 
dokumentiem

• Administratīvais akts:

– Piemērojamais normatīvais akts:

• Administratīvā procesa likums

– Valsts pārvaldes iestādes izdots tiesību un 
pienākumu radošs, konstatējošs vai izbeidzošs 
individuāls tiesību akts
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Uzziņas sniegšanas pamats:

• Normatīvais regulējums:

– APL 98.panta pirmā, otrā un trešā daļa

• Uzziņu sniedz:

– 1) Ja to pieprasa privātpersona

– 2) Ja tas ir nepieciešams konkrētas tiesiskas 
situācijas risināšanai

– 3) Ja iesniegumā ir ietvertas uzziņas 
sniegšanai nepieciešamā informācija:

 
 

Uzziņas sniegšanas pamats:

• a) faktu apraksts;

• b) konkrēti jautājumi

• c) uzziņas nepieciešamības pamatojums

• d) paša iesniedzēja juridisks tiesiskās situācijas 
vērtējums (pēc personas pašas izvēles)

– 4) Ja iesniegumu iestāde ir tiesiska skatīt
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Uzziņas forma un sastāvdaļas:

• Normatīvais regulējums:
– APL 100., 101.pants + APL 67.pants

• Uzziņas forma:
– Uzziņu sniedz rakstveidā

• Uzziņas obligātās sastāvdaļas:
– 1) iestādes nosaukums;

– 2) uzziņas adresāts + iesniedzējs (ja uzziņas 
adresāts ir cits)

 
 

Uzziņas forma:

– 3) faktu apraksts;

– 4) jautājumu uzskaitījums;

– 5) iesniedzēja minētais pamatojums uzziņas 
saņemšanai;

– 6) atbilde uz jautājumu/-iem;

– 7) atbildes juridiskais pamatojums;

– 8) piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

– 9) apstrīdēšanas iespējas, norādot vietu un 
termiņu.
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Uzziņas izstrādes termiņi:

• Normatīvais regulējums:

– APL 98.panta piektā daļa + APL 64.pants

• Termiņi:

– Parasti – 1 mēnesis (APL 64.panta pirmā 
daļa)

 
 

Uzziņas izstrādes termiņi:

– Ja nepieciešams:

•Var pagarināt termiņu (APL 64.panta otrā 
daļa):

– līdz 4 mēnešiem (iestādes patstāvīgs lēmums);

– līdz 1 gadam (iestādes saskaņots ar augstāku 
amatpersonu lēmums)

– Ja persona lūdz (APL 64.panta trešā daļa):

•Īsākā laikā nekā 1 mēnesis
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Uzziņas izstrādes termiņi

• Uzziņas sagatavotājam, sagatavojot 
uzziņas projektu, ir:

– 1) Jārēķinās ar to, ka uzziņas ir jāsaskaņo 
(septiņas darba dienas);

– 2) Ja ir nepieciešama citas iestādes palīdzība 
uzziņas sagatavošanā, jārēķinās ar to, ka 
uzziņā ir jāiestrādā citas iestādes viedoklis 
(desmit darba dienas)

 
 

Uzziņas saskaņošana

• Normatīvais regulējums:

– APL 99.panta trešā daļa

– 2004.gada 9.novembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.919 “Uzziņas sagatavošanā 
iesaistīto institūciju sadarbības kārtība”
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Uzziņas saskaņošana

• 1.Uzziņas sagatavotājs nosūta uzziņas projektu 
augstākai iestādei:
– Elektroniski

– Rakstiski

• 2. Uzziņas sagatavotājam ir jāsniedz papildu 
informācija, t.sk. iesniegums par uzziņu, ja 
augstākā iestāde to pieprasa

• 3. Septiņu darba dienu laikā augstākai iestādei ir 
jāsniedz iebildumi par uzziņas projektu

 
 

Uzziņas saskaņošana

• 4. Ja septiņu dienu laikā:

– augstākā iestāde nav izteikusi iebildumus, tiek 
uzskatīts, ka uzziņas projekts ir saskaņots un to var 
nosūtīt uzziņas adresātam

– Augstākā iestāde ir izteikusi iebildumus, uzziņas 
sagatavotājs, ievērojot augstākās iestādes izteiktos 
iebildumus, sagatavo uzziņu un nosūta to adresētam. 
Uzziņas kopija tiek nosūtīta (rakstiski + elektroniski) 
arī augstākais iestādei
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Palīdzības uzziņas sagatavošanā

• Ja ir nepieciešama palīdzība uzziņas 
sagatavošanā, uzziņas sagatavotājs:
– savlaicīgi sagatavo lūgumu pēc palīdzības attiecīgajai 

iestādei

• Ja:
– Nav iespējams sniegt palīdzību, iestāde trīs darba 

dienu laikā pārsūta lūgumu pēc palīdzības 
kompetentajai iestādei

– Iestāde ir kompetenta sniegt palīdzību, tā to sniedz 
desmit darba dienu laikā

 
 

Uzziņas sniegšanas tiesiskās sekas

• Normatīvais regulējums:
– APL 101.pants

• Uzziņas saistošais spēks:
– 1. Uzziņas saturs ir saistošs kā iestādei, kas to 

ir sniegusi, tā arī šī uzziņa ir jārespektē citām 
valsts pārvaldes iestādēm

– 2. Ja n apsvērumu dēļ augstākā iestāde 
iestāde sniedz uzziņu, uzziņa ir saistoša 
padotības iestādei
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Uzziņas sniegšanas tiesiskās sekas

• N apsvērumi:

– Ja uzziņas ir apstrīdēta augstākā iestādē

– Ja padotības iestāde atsakās sniegt uzziņu
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Standartizācijas problēmas 
tiesību sistēmā

Valsts kancelejas

Juridiskais departaments

2005.

 
 

Raksturīgākās kļūdas:

⚫ Tiesību aktā tiek minēts standarts, kas nav 

Latvijas nacionālais standarts, kā arī nav 

adaptēts nacionālā standarta statusā,

⚫ Redakcionāli nepareizi noformēts standarta 

nosaukums,

⚫ Tiesību aktā minētais standarts nav tulkots,

⚫ Standartu identifikācijas problēmas.

  

Standartizācijas problēmas 
tiesību sistēmā (2005)/ 3 
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Tiesību aktā tiek minēts standarts, kas nav 
Latvijas nacionālais standarts, kā arī nav 

adaptēts nacionālā standarta statusā.

Piemērs:

Strīda gadījumā lieto standartā EN 14331 noteikto 

metodi.

Pēc vajadzības var lietot analītiskās metodes, kas 

noteiktas EN 228:1999 vai EN 590:1999 standartu 

aizvietošanai, ja tās var sniegt vismaz tādu pašu 

pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā 

aizvietojamās analītiskās metodes.

 
 

Redakcionāli nepareizi noformēts 
standarta nosaukums

⚫ Biodegviela atbilst Latvijas standartam LVS EN 14214 un 
tās kontroli veic, ņemot vēra minēto Latvijas standartu.

LATVIJAS STANDARTU MEKLĒŠANAS REZULTĀTS

Numurs Nosaukums

LVS EN 14214:2003 Automobiļu degviela - Taukskābju 
metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem 
- Prasības un testēšanas metodes

LVS EN 14214:2003 /AC:2004 Automobiļu degviela -
Taukskābju metilesteri (FAME) 
dīzeļdzinējiem - Prasības un 
testēšanas metodes
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Preces kvalitāti pārbauda saskaņā ar standartu   LVS EN 196 

“Cementa pārbaudes metodes”.

LATVIJAS STANDARTU MEKLĒŠANAS REZULTĀTS

LVS EN 196-1:2003 Cementa pārbaudes metodes - Stiprības noteikšana

LVS EN 196-2:1994 Cementa pārbaudes metodes - 2.daļa: Cementa ķīmiskā analīze

LVS EN 196-21:1989 Cementa pārbaudes metodes - Hlorīdu, oglekļa dioksīda un sārmu 
daudzuma noteikšana cementā

LVS EN 196-3:1994 Cementa pārbaudes metodes - 3.daļa: Saistīšanās laika un tilpuma 
maiņas noteikšana

LVS EN 196-5:2000 Cementa testēšanas metodes - 5.daļa: Pucolāncementa pucolanitātes 
tests

LVS EN 196-6:1989 Cementa pārbaudes metodes - Maluma smalkuma noteikšana

LVS EN 196-7:1990 Cementa pārbaudes metodes - Cementa paraugu ņemšana un 
sagatavošanas metodes

LVS EN 196-8:2004 Cementa pārbaudes metodes - 8.daļa: Hidratēšanās siltums - Šķīduma 
metode

LVS EN 196-9:2004 Cementa pārbaudes metodes - 9.daļa: Hidratēšanās siltums - Nosacīti 
adiabātiskā metode

LVS ENV 196-4:2002 Cementa pārbaudes metodes - 4.daļa: Sastāvdaļu kvantitatīvā 
daudzuma noteikšana

 
 

Tiesību aktā minētais standarts nav 
tulkots

Pēc piemērojamajos standartos dotajām metodēm iegūto rezultātu precizitāti 
nosaka atbilstoši standartam LVS ISO 4259. 

⚫ LATVIJAS STANDARTU MEKLĒŠANA: BIBLIOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA

⚫ Statuss: Spēkā esošs

⚫ Numurs: LVS EN ISO 4259:1995 A

⚫ Nosaukums: Naftas produkti - Rezultātu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēm

⚫ Angliski: Petroleum products - Determination and application of precision data and relation to methods of test

⚫ Metode: titullapa

⚫ Valoda: Angļu

⚫ Reģistrēts: 1997.12.23

⚫ ICS grupa: 75.080.00 Naftas produkti. Vispārīgi

⚫ Spēkā no: 1997.12.23

⚫ Spēkā līdz:

⚫ Deskriptori: NAFTAS PRODUKTI, TESTĒŠANA, PRECIZITĀTES NOTEIKŠANA

⚫ Standartizācijas tehniskā komiteja: LVS/STK/15 Autoceļi

⚫ Likumdošana: MK not. Nr. 241 '98 MK not. Nr. 332 '2000 MK not. Nr. 125 '2004 MK not. Nr. 432 '2004

⚫ Cena: U / 24.01 Ls (cena ar pievienotās vērtības nodokli)

⚫ Dokumenta veids: Standarts

⚫ Izdevējs: LVS
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Standartu identifikācijas problēmas

⚫ Paraugus reprezentatīvā (pietiekamā) 

daudzumā ņem atbilstoši attiecīgo Latvijas 

nacionālo standartu vai normatīvo 

dokumentu, kas nosaka paraugu ņemšanas 

metodiku, prasībām. 

 
 

Paraugi, kā pareizi noformēt 
standartus:

⚫ Latvijas nacionālais standarts

LVS 190-2:1999 "Ceļu tehniskā klasifikācija, 

parametri, normālprofili“

⚫ Nacionālā standarta statusā adaptēts standarts

LVS EN 196-2:1994 “Cementa pārbaudes metodes -

2.daļa: Cementa ķīmiskā analīze”
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Standarta pieejamība

⚫ Standartu var iegādātie tikai sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”.

⚫ Informāciju par standartu var iegūt 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 
standarts” mājas lapā www.lvs.lv

Norādu, ka standartu klātienē var iegādāties 
tikai Rīgā!

 
 

Paldies par uzmanību!

Eva Upīte

T:7082978
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Iekšējo normatīvo aktu 

sagatavošana

 
 

Piemērojamie n.a.

◼ Valsts pārvaldes iekārtas likums:

◼ 72.-77.pants

◼ MK noteikumi “Iekšējo normatīvo aktu 

sagatavošanas un saskaņošanas kārtība”

◼ MK noteikumi “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas noteikumi”

◼ MK noteikumi “Ministru kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība”

  

Iekšējo normatīvo aktu 
sagatavošana (2004)/ 2 
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Izmantojamā literatūra

◼ Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu 

sastādīšanas rokasgrāmata. 

http://www.mk.gov.lv

◼ Metodiskie norādījumi likumu izstrādāšanā 

un noformēšanā. 2.izd. Rīga: Saeimas 

Juridiskais birojs, 1997.

 
 

Atsevišķi izstrādes aspekti

◼ 1) I.n.a. izdošanu jāpamato ar ā.n.a.

◼ atsaucas uz ā.n.a., kas tieši paredz i.n.a. 

izdošanu vai 

◼ atsaucas uz V.p.i.l.72.p.1.d.1.pkt.

◼ formulē – izdota/izdoti
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Atsevišķi izstrādes aspekti

◼ 2) i.n.a. noformē līdzīgi kā MK instrukciju

◼ i.n.a. jābūt ar iestādes veidlapas vai uz i.n.a. 

speciāli paredzētas veidlapas ar iestādes 

rekvizītiem

◼ i.n.a. Jābūt noteikti norāde uz tā izdošanas 

laiku/vietu/i.n.a. veidu

◼ nosaukumam precīzi jāatspoguļo i.n.a.

 
 

Atsevišķi izstrādes aspekti

◼ 3) i.n.a. satura veidošanas principi:

◼ 1.pkt. jābūt norāde uz izdošanas mērķi. 
Instrukcijas/ieteikuma gadījumā jābūt norāde, 
kāpēc un kas ir jāskaidro

◼ I.n.a. nevar pārrakstīt ā.n.a.

◼ I.n.a. nevar paplašināt, sašaurināt, mainīt 
ā.n.a. noteikto regulējumu

◼ I.n.a. nevar uzlikt 3.personām saistošu 
priekšrakstus
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Atsevišķi izstrādes aspekti

◼ 4) I.n.a. Noslēgumā norāda

◼ Saskaņots ar Tieslietu ministriju 2004.gada 

__.________.

◼ Norāde seko i.n.a. tekstam, netiek numurēta, 

paraksts seko pēc šīs norādes

 
 

Saskaņošanas kārtība

◼ MK noteikumi “Iekšējo normatīvo aktu 

sagatavošanas un saskaņošanas kārtība”
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Valsts pārvaldē izstrādājamo 

likumprojektu reģistrs

 
 

Idejas pamats

◼ nepieciešamība pēc koordinācijas 

likumprojektu izstrādē valsts pārvaldē 

◼ vēlme uzlabot valsts pārvaldē sagatavojamo 

likumprojektu kvalitāti

  

Valsts pārvaldes izstrādājamo 
likumprojektu reģistrs (2004)/ 1 
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Koordinācijas nepieciešamības 

apsvērumi

◼ likumprojektu izstrādē ministrijas 

kompetenču sfēras nav nodalītas

◼ “problemātiskie” likumi, kuru grozīšanu 

neuzņemas neviena no ministrijām 

◼ valsts pārvaldes darba efektivitātes 

uzlabošana

 
 

Problēmu risinājums -

koordinācijas sistēmas izveide

◼ Sistēmas pamatā ir likumu sadale pa ministrijām 

atbilstoši kompetencei
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Sistēmas izveides posmi

◼ jāsadala likumi pa atbildīgām ministrijām

◼ informācijas par likumu izstrādi aprites 

nodrošināšana

◼ jāiedibina kontroles mehānismi

 
 

Likumu sadalījums pa ministrijām

◼ Sadale:

– Ministriju “pieteikšanās”

– Izvērtējums atbilstoši nolikumā paredzētajai ministrijas 

kompetencei

– Strīdu risināšana (JDS)

◼ Sadales formalizācija
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Informācijas par likumu izstrādi 

aprites nodrošināšana

(“Likumprojektu reģistrs”)

◼ Optimālais risinājums

– Vienota datu bāze

◼ Reālistiskais risinājums

– Ministriju mājas lapas, kas ir savstarpēji 

saistītas

 
 

Kontroles mehānismi

◼ Paškontroles princips

◼ Papildu kontroli īsteno:

– Sabiedrība

– Citas ministrijas
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Problēmjautājumi

◼ Kas notiek?

– ja ministrija neizstrādā projektu

– ja ministrijai ir jāvirza likumprojektu “pakete”

– ja ministrija vēlas piedalīties likumprojekta 

izstrādē, kas nav tās kompetencē

 
 

Ja ministrijai ir jāvirza 

likumprojektu “pakete”

◼ Projekta virzība nav steidzama 

– Ministrija vēršas atbildīgajā ministrijā

◼ Projekta virzība ir steidzama vai atbildīgā 

ministrija noraida likumprojektu
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Likumprojektu “paketes” virzība ir 

steidzama vai atbildīgā ministrija 

noraida likumprojektu

◼ A variants:

- VSS uzdod atbildīgajai ministrijai izstrādāt “paketei” 

nepieciešamo likumprojektu;

◼ B variants:

- paketi sagatavo viena ministrija, taču VSS likumprojektu 

nodod kompetentajai ministrijai tālākai virzībai.

 
 

Ja cita ministrija vēlas piedalīties

◼ Tā vēršas atbildīgajā ministrijā;

◼ Jāparedz tiesības un pienākumu noteiktos 

gadījumos ministrijai pieteikties darba grupā.
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Apkopojums sagatavots piedaloties Valsts kancelejas kolēģiem: 
 

Juridiskais departaments 
Inese Gailīte 
Katrīna Nikolajeva 
Irēna Pļavniece 
Valentīna Strazdiņa 
 

Dokumentu pārvaldības departaments 
Līga Peinberga 
Vita Nagle 
Tatjana Jevdokimova 
Jekaterina Borovika 

 
 
 

 


