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From: Ingrīda Viša <Ingrida.Visa@TM.GOV.LV>  

Sent: Thursday, October 31, 2019 10:55 AM 

To: Mara Simane <mara.simane@pkc.mk.gov.lv> 

Subject: viedoklis par NAP 1.redakciju 

 

Labdien, Māra! 

Aizsūtu TM viedokli par NAP 1.redakciju! Esam iekļāvuši arī ierosinājumus 3.pielikuma tabulai (pasākumu līmenis). 

 

 

Ingrīda Viša 

Tieslietu ministrijas 

Stratēģijas departamenta 

direktores vietniece 

Tālrunis: 67036 744 

E-pasts: Ingrida.Visa@tm.gov.lv 

www.tm.gov.lv  

 

1.pielikums 

 

NAP2027 projektā un 3.pielikuma (NAP2027 uzdevumu un indikatoru saraksts) tabulā  

nepieciešamie precizējumi un papildinājumi 

 

Paragrāfa 

Nr. 

Esošā redakcija Precizētā redakcija Komentārs 

mailto:Ingrida.Visa@TM.GOV.LV
mailto:mara.simane@pkc.mk.gov.lv
mailto:Ingrida.Visa@tm.gov.lv
http://www.tm.gov.lv/
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Prioritātes nosaukums „Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” 

84. Vardarbības profilakse un savlaicīga 

intervence dažādās krīzes situācijas, 

stiprinot cilvēku psiholoģisko un 

emocionālo noturību un spēju rast 

labvēlīgu risinājumu. 

- Aicinām izvērtēt, vai minēto uzdevumu 

nevajadzētu apvienot ar 438.uzdevumu 

„Vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas 

vardarbības risku un gadījumu, kā arī 

vardarbības un aizskaršanas darbā novēršana 

un prevencija, uzlabojot aizsardzības sistēmas 

un sodu mehānismus, iesaistīto pušu 

(dienestu, NVO, līdzcilvēku) koordinētu 

rīcību, kā arī uzraudzības mehānismus” 

prioritātē „Vienota, droša un atvērta 

sabiedrība”, jo pēc būtības tas ir viens un tas 

pats pasākums.  

117.  Atbildīgā institūcija - LM, IZM, KM, 

TM 

Atbildīgā institūcija - LM, IZM, KM TM ir svītrojama no atbildīgo institūciju 

saraksta. Šī uzdevuma ietvaros nav 

identificējama TM atbildība. Brīvprātīgā 

darba kustības iniciatīvas ir iekļautas citā 

NAP projekta uzdevumā (Nr. 439.)  

Prioritātes nosaukums  “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” 

145. Publiskajā sektorā radīto zināšanu tieša 

nodošana Latvijas mazajiem 

uzņēmumiem, sociālajiem 

uzņēmumiem, sabiedriskajām 

organizācijām un radošajām industrijām. 

Līdzatbildīgās institūcijas – visas 

ministrijas, PKC, Valsts kanceleja 

- Ņemot vērā to, ka nav zināms detalizētāks 

izklāsts par to, kādu pasākumu kopums 

paredzēs zināšanu (kādu?) nodošanu 

mazajiem uzņēmējiem utt., ierosinām 

atturēties no tik vispārinātas pieejas  

līdzatbildīgo noteikšanai. 

Prioritātes nosaukums  “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” 

Aicinām NAP projektā 230. vai 243. paragrāfā attiecībā uz atvērto datu potenciāla izmantošanu un datu atvēršanu iekļaut nosacījumus, kas 

ietvertu šādus aspektus: a) datu atvēršana inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādei ir jābalstās sabalansētā datu aizsardzības politikā; b) 



3 
 

valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu un reģistru datiem ir liels potenciāls digitālās ekonomikas attīstībai, bet jebkura atvērto datu (brīvi 

pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem) iniciatīva nevar tikt vērtēta šķirti no nepieciešamības horizontāli risināt 

arī publisko reģistru finansēšanas jautājumu, visticamāk nodrošinot to valsts finansēšanu, kam jāaizstāj esošie finansēšanas modeļi no pašu 

ieņēmumiem (skat. arī komentāru par 420 uzdevumu).   

Tāpat aicinām izvērtēt to, vai nepieciešams šajā prioritātē iekļaut 243. uzdevumu “Valsts pārvaldes rīcībā esošo datu saprātīga atvēršana, 

uzlabojot privātā sektora konkurētspēju un inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi”, tādējādi pozicionējot, ka valsts pārvaldes datu 

atvēršanas pievienotā vērtība prioritāri skatāma biznesa vajadzību īstenošanai.  

238. Atbildīgā institūcija - TM, IeM, FM, 

Tiesas, TA, PV 

Līdzatbildīgā institūcija - LM, EM, 

VARAM, SM, VM, ZM, PKC, VID, 

LPS, LDDK, LTRK, LBAS, NVO 

Atbildīgā institūcija - TM, IeM, FM, 

Tiesas, TA, PV, FKTK 

Līdzatbildīgā institūcija - LM, EM, 

VARAM, SM, VM, ZM, PKC, VID, 

LPS, LDDK, LTRK, LBAS, NVO, 

Nasdaq 

Ņemot vērā, ka NAP projektā īpašs uzsvars 

tiek likts uz kapitāla tirgus attīstību, aicinām 

kā vēl vienu no atbildīgajām institūcijām par 

dotā uzdevuma izpildi noteikt kapitāla tirgus 

uzraugu – FKTK, bet kā līdzatbildīgo 

institūciju – tirgus organizētāju Nasdaq.  

 

241. Atbildīgā institūcija – EM, TM, FM 

Līdzatbildīgā institūcija - ZM 

Atbildīgā institūcija – EM, FM 

Līdzatbildīgā institūcija – ZM, LM 

TM ir svītrojama no atbildīgo institūciju 

saraksta, jo šī uzdevuma ietvaros nav 

identificējama TM atbildība. 

Ņemot vērā, ka minētais uzdevums skar arī 

darbinieku tiesību jautājumus, aicinām kā 

līdzatbildīgo iestādi noteikt arī LM.  

243. Valsts pārvaldes rīcībā esošo datu 

saprātīga atvēršana, uzlabojot privātā 

sektora konkurētspēju un inovatīvu 

produktu un pakalpojumu izstrādi 

- Aicinām izvērtēt šāda atsevišķa uzdevuma 

nepieciešamību, ja prioritātē „Kvalitatīva 

dzīves vide un teritoriju attīstība” ir paredzēts 

visaptverošs uzdevums „Mūsdienu 

tehnoloģiju un racionālas, resursu efektīvas, 

lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības 

ieviešana, lai kvalitatīvi nodrošinātu 

publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri 

digitāls”, proaktīvas pakalpojumu sniegšanas 
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un vienreizes principu, t.sk. pārrobežu, kā arī 

veiktu valsts pārvaldes un pašvaldību IKT 

infrastruktūras un atbalsta procesu 

optimizāciju un centralizāciju”. 

244. Atbildīgā institūcija – visas ministrijas, 

VK 

 Atbildīgā institūcija – ĀM, EM // 

Pamatojoties uz uzdevuma detalizētāko 

izklāstu (pasākumi), nav pamatojuma noteikt 

visas ministrijas un Valsts kanceleju kā 

atbildīgās šī uzdevuma īstenošanā, jo 

pasākumi skaidri definē divas atbildīgās 

ministrijas. 

Prioritātes nosaukums „Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 

274. Atbildīgā institūcija – visas ministrijas  Atbildīgā institūcija – VARAM // Noteikt 

visas ministrijas kā atbildīgās uzdevuma 

„Tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana, izmantojot klimata 

tehnoloģiju atklājumus, un pieaugošas 

oglekļa dioksīda piesaistes nodrošināšana 

virzībai uz klimatnoturīgu ekonomikas 

attīstību” izpildē nav pamatojuma. 

349. Līdzatbildīgā institūcija - TM Līdzatbildīgā institūcija – TM, FM Nepieciešams papildināt līdzatbildīgo 

institūciju sarakstu ar FM, jo nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanas politikas 

veidošana ir tās kompetencē. 

350. Līdzatbildīgā institūcija – TM, VARAM, 

pašvaldības 

Līdzatbildīgā institūcija – VARAM, 

pašvaldības 

TM ir svītrojama no līdzatbildīgo institūciju 

saraksta, jo šī uzdevuma ietvaros nav 

identificējama TM līdzatbildība. 

Prioritātes nosaukums “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” 
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Aicinām dokumenta projekta sadaļu no 388. līdz 39.1.paragrāfam papildināt ar tēzi, kas norādītu uz piederības (reliģiskai vai etniskai grupai)  

brīvas izvēles tiesībām, kas arī ir viens no saliedētas sabiedrības veidošanas nosacījumiem.  

402. Līdzatbildīgā institūcija - IeM, TM, 

IZM, VK, SIF, pašvaldības, NVO, 

sociālie partneri 

Līdzatbildīgā institūcija - IeM, IZM, 

VK, SIF, pašvaldības, NVO, sociālie 

partneri 

TM ir svītrojama no līdzatbildīgo institūciju 

saraksta. Šī uzdevuma ietvaros nav 

identificējama TM līdzatbildība.  

403. Līdzatbildīgā institūcija – LM, VK, SIF Līdzatbildīgā institūcija – LM, VK, 

SIF, VVC 

Nepieciešams papildināt līdzatbildīgo 

institūciju uzskaitījumu, jo uzdevuma ietvaros 

ir paredzēts pasākums attiecībā uz VVC 

dialoga stiprināšanu ar sabiedrību. 

404. Līdzatbildīgā institūcija - ĀM, AizM 

IZM, TM, NEPLP 

Līdzatbildīgā institūcija - ĀM, AizM 

IZM, TM (VSIA “Latvijas 

Vēstnesis”), NEPLP 

Ir svarīgi precizēt līdzatbildīgo sarakstu ar 

VSIA “Latvijas Vēstnesis”, kur TM ir valsts 

kapitāla daļu turētāja. VSIA ir vienīgā Latvijā, 

kas pastāvīgi uztur sadaļu “Tavai 

medijpratībai.  

418.  Līdzatbildīgā institūcija – visas 

ministrijas, KNAB, pašvaldības, NVO, 

sociālie partneri 

Līdzatbildīgā institūcija – visas 

ministrijas, VISA „Latvijas Vēstnesis”, 

KNAB, pašvaldības, NVO, sociālie 

partneri 

Nepieciešams papildināt līdzatbildīgo 

institūciju sarakstu ar VISA „Latvijas 

Vēstnesis”, jo uzdevuma ietveros ir paredzēts 

pasākums, kura īstenotājs būs minētā VSIA. 

419. Strīdu risināšanas kultūras attīstība un 

alternatīvo strīdu risināšanas veidu 

ieviešana Latvijā, t.sk. palielinot sociālā 

dialoga un mediācijas nozīmi sabiedrībā 

un pārvaldībā 

Strīdu risināšanas kultūras attīstība un 

alternatīvo strīdu risināšanas veidu 

ieviešana Latvijā, t.sk. palielinot 

mediācijas nozīmi sabiedrībā un 

pārvaldībā 

No uzdevuma formulējuma nepieciešams 

svītrot vārdu salikumu „sociālais dialogs”, jo 

uzdevumā nav paredzēti tādi pasākumi, kas 

būtu saistāmi ar šo jēdzienu tā tradicionālajā 

izpratnē (pārrunas, konsultācijas vai 

informācijas apmaiņu starp, vai ar valdības, 

darba devēju un darbinieku pārstāvjiem viņu 

kopīgi interesējošos jautājumos par 

ekonomisko un sociālo politiku).  

420.  Atvērtas pārvaldības principu – atklātība, 

līdzdarbība, atbildība un godprātīgums – 

- Lūdzam precizēt uzdevuma tvērumu, kā arī 

izvērtēt tā iespējamo dublēšanos ar prioritātē 
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nostiprināšana visos pārvaldības 

procesos, pārvaldei sniedzot saprotamu 

un pieejamu informāciju, izmantojot 

atvērtos datus, nodrošinot iespējas 

cilvēkiem līdzdarboties politikas 

veidošanā un panākot līdzsvarotu 

sabiedrisko grupu pārstāvību 

“Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 

iekļauto uzdevumu 309. “Mūsdienu 

tehnoloģiju un racionālas, resursu efektīvas, 

lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības 

ieviešana, lai kvalitatīvi nodrošinātu 

publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri 

digitāls”, proaktīvas pakalpojumu sniegšanas 

un vienreizes principu, t.sk. pārrobežu, kā arī 

veiktu valsts pārvaldes un pašvaldību IKT 

infrastruktūras un atbalsta procesu 

optimizāciju un centralizāciju”. No 

3.pielikuma tabulas noprotams, ka gan vienā, 

gan otrā uzdevumā tiek paredzētas iniciatīvas, 

kas interpretējamas  kā “atvērto datu” pieejas 

paplašināšana. Šajā aspektā NAP projektā 

būtu nepārprotami jānorāda uz šāda rīcības 

virziena saskaņotību ar datu aizsardzības 

politiku un publisko reģistru finansēšanas 

risinājumiem (skat. komentāru sājā tabulā pie 

prioritātes  “Uzņēmumu konkurētspēja un 

materiālā labklājība”) . Tāpat būtu jāizvērtē, 

vai jēdziens “atvērtie dati” šī uzdevuma 

kontekstā nesašaurina iespējamo risinājumu 

pieejas, kas būtu izmantojamas atvērtās 

pārvaldības koncepta īstenošanai. Proti, 

publiskajā pārvaldē plaši tiek piedāvāta pieeja  

datiem bez to rediģēšanas, kopēšanas utml. 

iespējām, bet  tas arī atbilst atvērtās 

pārvaldības mērķim - veicināt atklātību, 
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atbildību, godprātību un sabiedrības 

līdzdalību. 

422.  Efektīva, ērta, savlaicīga, sabiedrībai 

saprotama un pieejama 

tiesībaizsardzības sistēma, nostiprinot 

tiesībaizsardzības iestāžu savstarpēju 

sadarbību un vienotu izpratni juridisko 

procesu vienkāršošanai (savstarpēji 

papildinoši un pieejami digitālie 

risinājumi, kopējās sadarbības 

platformas un mācības, vienotas prakses, 

pētniecības un ekspertīzes), ieviešot 

inovatīvus, uz rezultātu vērstus un 

ekonomiskus risinājumus visās 

pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, tiesās 

un ārpustiesas strīdu izskatīšanas 

institūcijās, t.sk. īstenojot mazaizsargāto 

un cietušo personu atbalsta un 

aizsardzības sistēmu 

Efektīva, ērta, savlaicīga, sabiedrībai 

saprotama un pieejama 

tiesībaizsardzības sistēma, nostiprinot 

tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti, 

savstarpēju sadarbību un vienotu 

izpratni juridisko procesu 

vienkāršošanai (savstarpēji papildinoši 

un pieejami digitālie risinājumi, 

kopējās sadarbības platformas un 

mācības, vienotas prakses, pētniecības 

un ekspertīzes), ieviešot inovatīvus, uz 

rezultātu vērstus un ekonomiskus 

risinājumus visās pirmstiesas 

izmeklēšanas iestādēs, tiesās un 

ārpustiesas strīdu izskatīšanas 

institūcijās, t.sk. īstenojot 

mazaizsargāto un cietušo personu 

atbalsta un aizsardzības sistēmu 

Uzdevuma formulējums precizēts, nosakot 

nepieciešamību ilgtermiņā nodrošināt 

efektīvu un tiesu varas neatkarības standartam 

atbilstošu tiesnešu un prokuroru atalgojuma 

sistēmu, kā arī turpināt profesionālās 

pilnveides pasākumus. 

435. Pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietošu 

personu recidīva līmenis (2 gadus pēc 

soda izciešanas beigām izdarīts jauns 

noziedzīgs nodarījums, par kuru 

ierosināts kriminālprocess vai persona 

notiesāta) 

Pilnu brīvības atņemšanas sodu 

izcietušu personu recidīva līmenis (2 

gadus pēc soda izciešanas beigām 

izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, 

par kuru ierosināts kriminālprocess, vai 

persona notiesāta) 

Precizējums jāveic arī 3.pielikuma tabulas 

šķirklī “Indikatori” 

439. Efektīva soda izpildes un sodīto personu 

reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot 

resocializācijas darbu, palielinot 

Efektīva kriminālsoda izpilde, 

uzlabojot resocializācijas darbu, 

palielinot personāla pieejamību un 
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personāla pieejamību un adekvātu 

infrastruktūru, kā arī nostiprinot 

pašvaldību un NVO lomu 

nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā 

arī nostiprinot pašvaldību un NVO 

lomu; pilnveidota sodīto personu 

reintegrācija sabiedrībā pēc soda 

izpildes. // Redakcija precīzāk formulē 

uzdevuma saturu. 

 

 


