VADLĪNIJAS PAŠVALDĪBĀM

ATKLĀTAS KOMUNIKĀCIJAS VEICINĀŠANAI

Transparency International Latvia (Sabiedrība par atklātību – Delna) ir starptautiskās
organizācijas Transparency International, kas cīnās pret korupciju, nacionālā nodaļa. Tā ir
vadošā sargsuņa organizācija Latvijā, kuras galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu
atvērtas, taisnīgas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, kas ir brīva no korupcijas
privātajā un publiskajā sektorā un starppersonu attiecībās.

VADLĪNIJAS PAŠVALDĪBĀM ATKLĀTAS KOMUNIKĀCIJAS VEICINĀŠANAI
Valdīnijas izstrādāja Transparency International nodaļa Latvijā (Sabiedrība par atklātību – Delna)
un Transparency International nodaļa Norvēģijā, aktīvi iesaistoties Latvijas un Norvēģijas
pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem.
Vadlīnijas izveidotas lēmumu pieņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem, kuri īsteno komunikācijas
pasākumus, un tajās iekļauti risinājumi un labākās prakses piemēri, lai veidotu efektīvu,
caurskatāmu un taisnīgu sadarbību gan ar privāto sektoru, gan iedzīvotājiem. Pasākumu kopuma
mērķis ir sniegt ieteikumus par to, kā palielināt atklātību pašvaldībās, pamatojoties uz
pilotpētījumu «Pašvaldību atklātības indekss» ((Transparency Index of Local Authorities) TILA), kura
mērķis ir novērtēt Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni, novērtējot informācijas
atklāšanas apjomu to mājaslapās.
Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autoru uzskatus, un par to ir atbildīgi tikai viņi. Projekta
finansētājas puses neuzņemas nekādu atbildību par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Ir
darīts viss iespējamais, lai pārbaudītu šajā publikācijā ietvertās informācijas precizitāti. 2022. gada
februārī visa informācija ir uzskatāma par pareizu. Tomēr Transparency International Latvia nevar
uzņemties atbildību par sekām, ko rada tās izmantošana citiem mērķiem vai citos kontekstos. Šis
ziņojums atspoguļo Transparency International Latvia viedokli.
Izdevums ir tapis iniciatīvas «Godprātības un atklātības stiprināšana
pašvaldībās un sadarbībā ar uzņēmumiem» ietvaros, kas saņem 49 000
EUR dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un
Norvēģijas grantu piešķiršanas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt
Latvijas un Norvēģijas pašvaldību darbības atklātību.
©2022 Sabiedrība par atklātību – Delna. Visas tiesības aizsargātas. Pilnīga vai daļēja pārpublicēšana
ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīta pilnīga atsauce uz Delnu un šāda publikācija netiek pilnīgi
vai daļēji pārdota vai iekļauta pārdotajos darbos. Ja šādas pārpublicēšanas rezultātā oriģinālais
saturs tiek pielāgots vai mainīts, ir jāsaņem rakstiska atļauja no Delnas.
Autors: “Sabiedrība par atklātību — Delna” sadarbībā ar starptautiskās organizācijas Transparency
International Norvēģijas nodaļu.
Šo pārskatu bez maksas var lejupielādēt www.delna.lv un www.transparencyindex.lv
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KĀPĒC ATKLĀTĪBA IR SVARĪGA?
Pašvaldības ir iedzīvotāju pārstāvības institūcijas, kas bieži ir galvenais kontaktpunkts
starp iedzīvotājiem un publisko pārvaldi. Tāpēc korupcija pašvaldību līmenī vistiešāk var
skart iedzīvotājus un mazināt viņu uzticēšanos pārvaldei. 1 Tam savukārt var būt gan
tiešas, gan netiešas negatīvas sekas attiecībā uz to, vai iespējama veiksmīga privātā
sektora darbība pašvaldībās. Piemēram, var ciest iedzīvotāju vēlme sākt uzņēmējdarbību
vai mazināties pašvaldības kā ārēju investīciju mērķa pievilcība. Paturot to prātā, šo
vadlīniju ietvaros cenšamies sniegt ieteikumus, kā palielināt atklātību pašvaldību līmeņa
iepirkumos un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā (citu jomu starpā), pamatojoties uz
pilotpētījumu Pašvaldību atklātības indekss ((Transparency Index of Local Authorities) PAI).
Pētījuma mērķis bija novērtēt 41 Latvijas pašvaldības un 10 Norvēģijas pašvaldību
atklātības līmeni, novērtējot informācijas atklāšanas apjomu to mājaslapās.
Metodoloģija, kā arī 2021. gadā veiktā pilotpētījuma rezultāti veido pamatu šajās
vadlīnijās sniegtajiem ieteikumiem. Vadlīnijas ir izveidotas lēmumu pieņēmējiem un
pašvaldību darbiniekiem, kuri īsteno komunikācijas pasākumus gan Latvijā, gan
Norvēģijā, un tajās ir iekļauti risinājumi un labākās prakses, lai veidotu efektīvāku,
atklātāku un taisnīgāku sadarbību gan ar privāto sektoru, gan iedzīvotājiem.

1 TI MĀCĪBAS, KAS APGŪTAS, VEICOT PRETKORUPCIJAS PASĀKUMUS PAŠVALDĪBU UN PILSĒTU LĪMENĪ
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lesssons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
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KĀPĒC IR SVARĪGI DALĪTIES AR INFORMĀCIJU?
Pašvaldības un pilsētas, tāpat kā valstis, saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā kukuļošana,
nepotisms un interešu konflikti. 2 Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā ir svarīgs
līdzdalības veids un var veicināt labāku lēmumu pieņemšanu un kvalitatīvākus darbības
rezultātus. 3 Tā kā pašvaldības saskaras ar korupcijas riskiem, informācijas pieejamības
palielināšana iedzīvotājiem un atvērtu datu pieejas īstenošana ir daži no darbības
virzieniem, kas šos riskus palīdzētu novērst. 4 Savukārt citi pasākumi ir pašvaldību ētikas
kodeksa ieviešana; iedzīvotāju iesaiste korupcijas riska vērtēšanā un godprātības
nodrošināšanas plānu izstrādē; digitalizācijas procesi (piemēram, iepirkums un
licencēšana); ar cilvēkresursiem saistītu reformu īstenošana un valsts sektora darbinieku
kapacitātes palielināšana. Vairāki no minētajiem pasākumiem ir iekļauti turpmāk sniegtajā
indikatoru sarakstā. Izmēra un resursu pieejamības līmeņa dēļ pašvaldībās korupcijas riska
līmeņi ir atšķirīgi; tomēr šīs atšķirības var arī sniegt iespējas risku novēršanai.

2 Ibid.
3 SPARC BC Community Engagement Toolkit
https://www.sparc.bc.ca/wp-content/uploads/2017/03/community-engagement-toolkit.pdf
4 TI MĀCĪBAS, KAS APGŪTAS, VEICOT PRETKORUPCIJAS PASĀKUMUS PAŠVALDĪBU UN PILSĒTU LĪMENĪ
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lesssons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
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INDIKATORI ATKLĀTĪBAS VEICINĀŠANAI
Delna un TI Norvēģijas nodaļa ir kopā izstrādājušas indikatoru sarakstu politikas un
lēmumu pieņemšanas, organizatoriskās struktūras un administrācijas, finanšu
informācijas, sabiedrības iesaistes mehānismu, pretkorupcijas un ētikas iniciatīvu,
publisko iepirkumu un pašvaldību uzņēmumu jomā, lai palīdzētu pašvaldībām vērtēt savu
pašreizējo stāvokli un piedāvātu skaidru virzību, lai veiktu atbilstīgus uzlabojumus.
Kopumā tika izstrādāti 37 indikatori, ar ko iespējams iepazīties zemāk iekļautajā tabulā.
Tabulā iekļauti arī paskaidrojumi par to, kāda veida informācija būtu jāpublicē
pašvaldībām, kā arī konkrēto aspektu pamatojumu.
Jāatzīmē, ka pašlaik spēkā esošie valstu regulējumi vairumā gadījumu nenosaka par
pienākumu publicēt informāciju saistībā ar šiem indikatoriem, tieši mājaslapās. Piemēram,
Norvēģijā pašvaldībām aktīvi jāinformē sabiedrība par svarīgajiem notikumiem, taču nav
noteikts, ka tas jādara, izmantojot mājaslapu. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka regulējumu
ievērošana būtu jāuzskata par kaut ko vairāk nekā absolūto minimumu pārvaldes
atklātībā. Lai gan pašvaldībām, protams, būtu jānovērš visi trūkumi šajā jomā, tām arī
jātiecas uz izcilību un labākās prakses risinājumu ieviešanu.
Vispārīga atziņa par administratīvajām reformām, kas attiecas gan uz Latviju, gan
Norvēģiju, ir tāda, ka pēc pašvaldību apvienošanas ir svarīgi saglabāt pirmsreformas
perioda informācijas arhīvus.
Tāpat jāuzsver jautājums par ir pašvaldību mājaslapās atrodamās informācijas sasaisti ar
nacionālā līmeņa valsts aģentūru informāciju. Piemēram, pašvaldību iepirkumi var tikt
atspoguļoti nacionālās iepirkumu sistēmas profila lapā. Latvijas gadījumā šī sistēma ir
Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS). Atzīmēšanas vērts ir fakts, ka dažas no Latvijas
pašvaldībām nodrošina saites uz valsts līmeņa mājaslapas sadaļu, kurā ir visu ar konkrēto
pašvaldību saistīto iepirkumu saraksts. Norvēģijā paralēlā valsts sistēma ir Doffin. 5

5 Norvēģijas iepirkumu datubāze: https://www.doffin.no/
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INDIKATORI
Politika un
lēmumu
pieņemšana

1.
Pamatinformācija par
domes deputātiem
(vārds, uzvārds,
kontaktinformācija,
politiskā partija)

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Pašvaldībai jāiesniedz visu ievēlēto domes
deputātu vārdu un uzvārdu saraksts, viņu
kontaktinformācija un piederība politiskajai
organizācijai. Detalizēta informācija būtu
jāsniedz par tiem locekļiem, kuri pašlaik ir
amatā. Jābūt pieejamai arī informācijai par
iepriekš ievēlētajiem domes deputātiem
(arhīvs).
Iepriekšējo
domes
deputātu
kontaktinformācija nav nepieciešama; tā vietā
pietiks tikai ar personu un viņu pilnvaru
termiņa dokumentāciju.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija ir būtiska ne tikai tādēļ, lai
vēlētāji
varētu
sazināties
ar
saviem
ievēlētajiem pārstāvjiem, bet arī ļautu veikt
uzskaiti par to, kas ir atbildīgās puses saistībā
ar pieņemtajiem lēmumiem. Šī iemesla dēļ
svarīgs ir arī arhīvs, kurā tiek glabāta
informācija
par
bijušajiem
domes
deputātiem, kā arī informācija par domes
deputātu
piederību
kādai
politiskai
organizācijai.
Informācija ir jāatjaunina, tiklīdz notiek
izmaiņas.

2.
Domes sanāksmju
protokoli un darba
kārtība

Gaidāmo sanāksmju darba kārtība būtu
jāpublicē, cik vien iespējams, laicīgi, lai ļautu
ieinteresētajām pusēm sagatavoties jēgpilnai
iesaistei, kā arī veikt likumīgas lobēšanas
darbības.
Būtu jāpublicē domes plenārsēžu protokoli,
darba
kārtības
un
videoieraksti
(ja
attiecināms) ne vēlāk kā 14 dienas pēc
pasākuma. Tāpat šai informācijai jābūt
pieejamai pašvaldības komiteju sanāksmēs.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Piekļuve iepriekšējo domes un komiteju
sanāksmju arhīvam ļauj tiem vēlētājiem,
kuriem nav ērti fiziski apmeklēt sanāksmes,
uzzināt informāciju par pieņemtajiem
lēmumiem. Šāda pieeja ļauj žurnālistiem un
pētniekiem iegūt nepieciešamo informāciju
par diskusijām, kas notikušas pirms lēmuma
pieņemšanas.
Piekļuves nodrošināšana šiem dokumentiem
tik ilgi, cik tehniski iespējams, būtu jāuzskata
par labāki praksi. Ja vien iespējams, jābūt
pieejamai dokumentācijai par sanāksmēm
pašreizējā un vienā iepriekšējā domes
sastāvā.

3.
Domes sēžu balsošanas
protokoli

Balsošanas protokoli jāpublicē kopā ar citu
būtisku informāciju par domes plenārsēdēm,
kā arī komiteju sēdēm ne vēlāk kā 14 dienas
pēc notikuma.
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INDIKATORI

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Balsošanas izklāsts, proti, balsu sadalījums, kā
arī informācija par to, kā katrs domes
deputāts balsojis, ir svarīgs ievēlēto
amatpersonu atbildības nodrošināšanai.
Šie izklāsti ir jāpublicē vai nu kā daļa no
sanāksmes protokola, vai labākā gadījumā arī
kā atsevišķi tiešsaistes dokumenti, uz kuriem
ir saites pie attiecīgajiem ierakstiem
sanāksmes protokolā. Atsevišķs dokuments,
kurā redzams visu balsu sadalījums, ļautu
vieglāk koplietot un izveidot pieejamas un
lietotājam draudzīgas saites ar konkrēto
balsošanas izklāstu citās mājaslapas daļās.

4.
Pašvaldību komiteju
sastāvs

Jānodrošina visu pašvaldības komiteju
locekļu
saraksts
un
jāveic
izmaiņas
publicētajā informācijā, tiklīdz tās notiek.
Jābūt pieejamai arī informācijai par
iepriekšējo komiteju sastāviem (arhīvs).
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šīs informācijas publicēšana ļautu gan
žurnālistiem,
gan
vēlētājiem
sekot
amatpersonu darbībai, kuras ir atbildīgas par
lēmumu pieņemšanu noteiktā termiņā.

5.
Mēra dienasgrāmata/
kalendārs/plānotājs

Tiek publicēta informācija (dienasgrāmata)
par mēra līdzšinējām aktivitātēm un
sanāksmēm, jāpublicē arī turpmāk plānotā
pasākumu dienasgrāmata/darba kārtība.
Neskatoties uz to, ka pašvaldībās ir dažāds
pilsoniskās iesaistes/lobēšanas (aizstāvības
un interešu pārstāvības) aktivitātes līmenis un
dažādi resursu līmeņi, vairumā gadījumu būtu
saprātīgi saņemt šādu informāciju par
augstāko amatpersonu, piemēram, mēra,
lobēšanas mijiedarbību.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tas ne tikai izglītotu citus potenciālos
lobētājus par iespējām paust savu viedokli,
bet arī ļautu tiem un žurnālistiem sekot līdzi
arī notikušajām lobēšanas aktivitātēm.
Šāda iespēja palielinātu vēlētāju izpratni par
to, kādās aktivitātēs iesaistās viņu ievēlētie
vadītāji.

Organizatoriskā
struktūra un
administrācija

6.
Pamatinformācija par
pašvaldības
darbiniekiem (vārds,
uzvārds, amats,
kontaktinformācija)

Jānorāda pašvaldības darbinieku (centrālās
administrācijas) vārdi un amati, kā arī viņu
kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai
tālruņa numurs). Šis saraksts ir jāatjaunina,
tiklīdz notiek izmaiņas.
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INDIKATORI

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī
informācija
ir
nepieciešama
gan
iedzīvotājiem, gan žurnālistiem, lai tiešā veidā
varētu sazināties ar pašvaldības darbiniekiem,
tādējādi nodrošinot pietiekami ātru saziņu
starp
pašvaldības
administrāciju
un
iedzīvotājiem.

7.
Organizatoriskā struktūra

Jāiesniedz
pašvaldības
administrācijas
struktūras organizatoriskā shēma vai cits
pašvaldības administratīvo struktūrvienību
pārskats.
Jāprecizē arī informācija par konkrētu
administratīvo vienību pienākumiem.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija ir nepieciešama, lai ne tikai
labāk
izprastu
konkrētu
pašvaldības
darbinieku pienākumus, bet arī politikas
jomas, kurās pašvaldība darbojas.

8.
Gada pārskats

Ir jāpublicē gada pārskats par pašvaldības
darbību, kurā iekļauta finanšu informācija.
Pārskatā jāiekļauj turpmākie mērķi un
novērtējums par to, kā izdevies sasniegt
iepriekšējos pārskatos izvirzītos mērķus. Ir
jābūt pieejamiem arī iepriekšēju gadu
pārskatiem.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šie darbības pārskati ir nepieciešami, lai
palīdzētu vēlētājiem labāk izprast savas
pašvaldības attīstības tendences. Tāpat
informācija ir noderīga potenciālajiem privātā
sektora investoriem.

Finanses

9.
Gada budžets

Jāpublicē pašvaldības gada budžets un
iepriekšējiem
budžetiem
arī
jābūt
pieejamiem salīdzinājumam. Labākā prakse
būtu publicēt gan Excel dokumentus ar
datiem, gan vizualizācijas, kas palīdzētu
sniegt datus lietotājam draudzīgā veidā.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai gan šī informācija ir noderīga, lai
detalizētāk izprastu pašvaldības attīstības
tendences, ir jānodrošina arī atbildība par
izlietoto valsts finansējumu.

10.
Budžeta grozījumi

Jāsniedz informācija par pašvaldības budžetā
veiktajiem grozījumiem, kā arī attiecīgie
ieraksti balsošanas protokolos.
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INDIKATORI

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai
gan
valsts
iestādes,
piemēram,
pašvaldības, budžeta pieņemšana parasti
izraisa lielu sabiedrības uzmanību un
diskusijas, taču šo pašu dokumentu
grozījumiem bieži tiek pievērsta mazāka
uzmanība. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nodrošināt,
lai informācija par grozījumiem būtu viegli
pieejama un ietvertu/saistītu ar informāciju
par to, kā katrs konkrētais domes deputāts ir
balsojis.

11.
Gada finanšu pārskati
(ieņēmumi, izdevumi,
parādi)

Būtu jāpublicē gada finanšu pārskati, tostarp
ienākumi, izdevumi un parādsaistības. Būtu
vēlams, lai šī informācija tiktu publicēta
lietotājam draudzīgā veidā, izmantojot
interaktīvas vizualizācijas.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai gan dokumenti var būt daļa no
pašvaldības budžeta un/vai gada pārskata
dokumentiem, šī informācija tomēr ir jāsniedz
skaidrā
veidā,
lai
nodrošinātu
pārskatatbildību
par
izlietoto
valsts
finansējumu.

12.
Informācija par dotāciju
finansēšanas lēmumiem

Informācija
par
dotāciju
finansēšanas
lēmumiem jāpublicē atsevišķi – praksē tas
parasti nozīmētu atsevišķu sadaļu mājaslapā,
kas veltīta finanšu lēmumiem par dažādu
dotāciju piešķiršanu.
Labas prakses scenārijā šie lēmumi būtu
saistīti ar attiecīgiem ierakstiem balsošanas
protokolos un, iespējams, ar attiecīgo
sanāksmju protokolu, kurā izklāstītas arī
diskusijas.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija ļautu vēlētājiem pārliecināties
par domes deputātu un administrācijas
amatpersonu atbildību saistībā ar pašvaldības
izdevumiem.

13.
Informācija par dotāciju
finansēto projektu
uzraudzību un
novērtēšanu

Papildus
informācijai
par
pašvaldības
finansētajiem projektiem jāsniedz informācija
par (jebkuras puses veikto) ar dotācijām
finansēto projektu uzraudzības ziņojumiem,
ja tādi ir pieejami. Ja šāda uzraudzība netiek
veikta, tas būtu jāprecizē.
Labākajā gadījumā būtu jāiekļauj arī projektu
novērtējums.
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INDIKATORI

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tas, no vienas puses, sniegtu informāciju par
pašvaldību finansētām darbībām un ar tām
saistītajiem ieguvumiem, bet, no otras puses,
nodrošinātu vismaz zināmu analīzi par to, vai
izdevumi ir pamatoti un vai tie nākotnē būtu
jāatkārto līdzīgos projektos.

Sabiedrības iesaistes
mehānismi

14.
Informācija par
plānotajām
sabiedriskajām
konsultācijām un
norādījumi par dalību

Publicētajā informācijā par sabiedriskajām
konsultācijām jānorāda informācija par vietu,
laiku
un
atbildīgo
amatpersonu.
Šī
informācija jāpublicē savlaikus, piemēram,
Latvijas gadījumā 14 dienas iepriekš.
Attiecīgie dokumenti jāpublicē kopā ar
informāciju par konsultāciju. Šī informācija ir
jāpublicē (vēlams) laika grafika veidā kopā ar
iepriekšējo konsultāciju arhīvu. Jāsniedz arī
detalizēti norādījumi par to, kā iespējams
iesaistīties.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Pilsoņu iesaiste sabiedriskajās apspriedēs
veicina efektīvu, iekļaujošu, savlaicīgu un
atbildīgu plānošanas procesu un nodrošina
apmierinošu rezultātu, kā arī sabiedrības
vajadzību un interešu ievērošanu.

15.
Norādījumi par to, kā
iesniegt ierosinājumus
vai sūdzības domei un kā
tās tiek izskatītas

Jāsniedz norādījumi par to, kā var iesniegt
ierosinājumus un sūdzības. Šeit jāapkopo arī
informācija
par
to,
kā
iepriekšējie
ierosinājumi un sūdzības ir veicinājušas
pašvaldības attīstību (piemēri), vienlaikus
iekļaujot arī informāciju par to, kā pašvaldība
apstrādā šos iesniegumus.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija rosinātu iedzīvotājus ziņot par
problēmām, kuras varētu risināt pašvaldība,
kā arī nodrošinātu saziņas kanālu jaunu
risinājumu
piedāvāšanai
esošajiem
jautājumiem.

16.
Atļauja sabiedrībai
apmeklēt domes sēdes
(ja sēdes nav likumīgi
ierobežotas)

Būtu jāsniedz informācija par sabiedrības
iespējām apmeklēt domes plenārsēdēs vai
par to, kā tās var apmeklēt klātienē vai
tiešsaistē. Jāpublicē spēkā esošie noteikumi,
kas regulē to, vai informācija un dokumenti
sanāksmēm ir pieejami jau iepriekš. Būtu
vēlams, lai šī informācija tiktu sniegta arī
komiteju sanāksmēs.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šīs
informācijas
publicēšana
sniegtu
vēlētājiem, kā arī likumīgiem privātā sektora
lobētājiem iespēju jēgpilni un godīgi
piedalīties lēmumu pieņemšanā.
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INDIKATORI
17.
Sabiedrības iesaistes
budžeta iniciatīvas

DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Ir paredzētas iniciatīvas sabiedrības iesaistei
pašvaldības
budžeta
veidošanā.
Šīm
iniciatīvām ir jābūt veidotām kā regulārai
praksei, kas atkārtojas katru gadu.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai gan iesaiste budžeta veidošanā sniedz
iedzīvotājiem reālas budžeta izlietojuma
kontroles iespējas, tā var būt efektīva tikai
tad, ja informācija par šādām iniciatīvām ir
viegli pieejama.

Korupcijas apkarošana
un ētika

18.
Īpaša mājaslapas sadaļa
par korupcijas
apkarošanu un ētiku

Pašvaldības mājaslapā jābūt sadaļai, kas
veltīta korupcijas apkarošanas un ētikas
jautājumiem. Informācijā šajā sadaļā jāiekļauj
norādījumi par to, kā anonīmi dalīties ar
aizdomām par korupciju un/vai interešu
konfliktu. Tas var ietvert, bet neaprobežojas ar
informāciju par ziņošanas kanālu.
Svarīgi, lai ar korupcijas apkarošanu saistītā
informācija un resursi būtu viegli pieejami un
nebūtu pārlieku izkaisīti.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Īpaša sadaļa par korupcijas apkarošanu un
ētiku ļautu ne tikai atvieglot piekļuvi un
samazināt ar korupcijas apkarošanu saistīto
tēmu meklēšanas laiku, bet arī izglītot
iedzīvotājus
par
to,
kādi
korupcijas
apkarošanas aspekti viņiem būtu jāzina.

19.
Korupcijas apkarošanas/
korupcijas risku vadības
plāns

Mājaslapā
jāpublicē
korupcijas
apkarošanas/korupcijas risku pārvaldības
plāns, kā arī iepriekšējo gadu plānu arhīvs.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā varētu informēt vēlētājus par pasākumiem,
ko pašvaldība veic, lai mazinātu korupcijas
riskus.

20.
Pārskats par korupcijas
apkarošanas/riska
pārvaldības plāna
īstenošanu

Papildus jāsagatavo ziņojums par iepriekšējā
korupcijas apkarošanas plāna īstenošanu, kā
arī iepriekšējie pārskati (arhīvs).

21.
Pašvaldību politiķu un
ierēdņu, amatpersonu un
darbinieku rīcības/ētikas
kodekss

Būtu jāpublicē pašvaldību politiķu un/vai
ierēdņu rīcības kodekss. Jāapraksta arī
konsultāciju mehānismi, ko ierēdņi var
izmantot, lai palīdzētu viņiem ievērot
kodeksu.

Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā varētu sniegt vēlētājiem vispārēju
priekšstatu par to, vai pašvaldībai ir panākumi
korupcijas apkarošanā.
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DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija palīdzētu palielināt izpratni par
to, ka pašvaldības amatpersonām ir jēgpilni
instrumenti, lai izvairītos no neētiskas
uzvedības un dotu iedzīvotājiem iespēju
ziņot par pārkāpumiem.

22.
Domes deputātu
interešu un aktīvu
deklarācijas

Domes deputātiem būtu jāsniedz interešu un
aktīvu gada deklarācijas vai vismaz tiešas
saites uz tām valsts līmeņa mājaslapās.
Turklāt jāsniedz arī norādījumi, kā atrast
papildu informāciju par procentu un aktīvu
deklarāciju meklēšanu attiecīgo valsts līmeņa
iestāžu mājaslapās.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai gan pārredzamība attiecībā uz valsts
amatpersonu interesēm un aktīviem ir svarīgs
elements politiskās godprātības stiprināšanā
un interešu konfliktu novēršanā, valstis šajā
jomā ir guvušas atšķirīgus panākumus.
Gadījumos, kad šī informācija sabiedrībai tiek
sniegta valsts līmeņa mājaslapā, ir jāveic
pasākumi, lai nodrošinātu, ka pašvaldības
mājaslapā tiek veicināta izpratne par šo
aspektu.

23.
Iekšējā
procedūra/kontroles
sistēma interešu
konfliktu novēršanai,
atklāšanai un risināšanai

Jāizveido
un
pašvaldības
mājaslapā
jāapraksta iekšējās procedūras un kontroles
sistēma interešu konfliktu novēršanai,
atklāšanai un risināšanai. Būtu vēlams, lai šī
sistēma būtu daļa no plašākas iekšējās
kontroles sistēmas, kas risina šos jautājumus.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Informācija
par
iekšējām
procedūrām
interešu konfliktu novēršanai, atklāšanai un
risināšanai ne tikai vairotu iedzīvotāju
pārliecību par pieņēmumu, ka šādas
procedūras pastāv, bet arī ļautu sniegt
atgriezenisko saiti pašvaldības administrācijai
gadījumā, kad esošajā sistēmā ir identificēti
iespējami trūkumi.

24.
Ziedojumi domes
deputātiem/politiskajām
partijām

Jāsniedz informācija par ziedojumiem domes
deputātu
politiskajām
kampaņām/
politiskajām partijām. Praktiskākais veids, kā
to izdarīt, būtu sniegt informāciju par
politiskās sistēmas finansējumu no citiem
avotiem,
piemēram,
valsts
līmeņa
mājaslapām, un to, kā var atrast informāciju
saistībā ar amatpersonām un politiskajām
organizācijām, kas saistītas ar konkrēto
pašvaldību, piemēram, kā atrast informāciju
par ziedojumiem pašreizējo domes deputātu
partijām. Jānodrošina vismaz interneta saite
uz attiecīgo valsts mājaslapu.
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DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Lai gan atklātība attiecībā uz politisko
finansējumu
ir
galvenais
politiskās
godprātības stiprināšanas pīlārs, ne visas
valstis ir panākušas salīdzināmu progresu šajā
jomā. Gadījumos, kad šī informācija
sabiedrībai tiek sniegta valsts līmeņa
mājaslapā, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu,
ka pašvaldības mājaslapā tiek veicināta
izpratne par šo aspektu.

25.
Konfidenciāls/anonīms
ziņošanas kanāls

Konfidenciālam vai anonīmam ziņošanas
kanālam ir jābūt, un par tā esamību ir jābūt
skaidrai informācijai pašvaldības mājaslapā,
piemēram, sadaļā par korupcijas apkarošanu.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā kā sabiedrības informētība par valsts
līmeņa regulējumu par ziņošanu daudzos
gadījumos var būt ierobežota, izpratnes
veicināšanai ir jāsniedz skaidras norādes par
šādu instrumentu.

26.
Informācija par
ziņošanas kanālu

Jābūt norādījumiem par to, kā ziņošanas
kanālu var izmantot amatpersonas vai
sabiedrības
locekļi.
Jāsniedz
praktiski
piemēri, kādos gadījumos būtu jāizmanto
kanāls.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā palīdzētu panākt maksimālu skaidrību
potenciālajiem ziņotājiem par to, vai viņiem
vajadzētu ziņot vai nē.

27.
Pārskatu par ziņošanu
izskatīšanas procedūra

Informācijā par ziņošanas kanāliem būtu
jāiekļauj arī paskaidrojums par ziņojumu
apstrādes procedūra. Procedūrā cita starpā
jāietver atgriezeniskās saites sniegšana
ziņotājiem, un tā būtu detalizēti jāapraksta.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā arī nodrošinātu skaidrību potenciālajam
ziņotājam un radītu pārliecību par procesu.

Publiskais iepirkums

28.
Iepirkumu saraksts

Jāuzskaita esošie, kā arī bijušie pašvaldības
iepirkumi. Tiem parasti jāvelta atsevišķa
mājaslapas
sadaļa.
Ieraksti
jāiesniedz
hronoloģiski un/vai pa darbības jomām. Šeit
būtu jāsniedz arī oficiālā dokumentācija par
šiem iepirkumiem, ko var padarīt pieejamu
plašai sabiedrībai. Jānodrošina vismaz
interneta saite uz attiecīgo valsts mājaslapu.
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DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā ne tikai sniedz iedzīvotājiem iespēju veikt
publisko iepirkumu pārraudzību, bet arī ļauj
uzņēmumiem prognozēt, vai tie būs tiesīgi
piedalīties turpmākajos iepirkumos.

29.
Informācija (un arhīvs)
par iepirkuma
konkursiem un
piešķiršanu

Jāpublicē
informācija
par
iepirkumu
konkursiem, kā arī arhīvs, kas tiek uzturēts
kopā ar iepriekšējiem iepirkumu konkursiem
un līdzekļu piešķiršanu. Jānodrošina vismaz
interneta saite uz attiecīgās valsts mājaslapu.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā ne tikai sniedz iedzīvotājiem iespēju veikt
publisko iepirkumu pārraudzību, bet arī ļauj
uzņēmumiem prognozēt, vai tie būs tiesīgi
piedalīties turpmākajos iepirkumos.

30.
Informācija par
iepirkuma līgumu izpildi
un grozījumiem

Tāpat jāsniedz informācija par iepirkuma
līgumu izpildes gaitu, kā arī iepirkuma līgumu
grozījumiem. Jānodrošina vismaz interneta
saite uz attiecīgās valsts mājaslapu.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Šī informācija sniegtu iedzīvotājiem iespēju
veikt publisko iepirkumu pārraudzību.

31.
Sūdzību par iepirkumiem
iesniegšanas mehānisms

Skaidram ar iepirkumiem saistīto sūdzību
iesniegšanas mehānisma aprakstam jābūt
iekļautam pašvaldības mājaslapā, vēlams tajā
mājaslapas
sadaļā,
kas
attiecas
uz
iepirkumiem, vai arī jāsniedz informācija par
to, kā šādas sūdzības var iesniegt valsts
līmeņa iestādē. Būtu jāsniedz arī praktiski
piemēri gadījumiem, kad jāizmanto sūdzību
iesniegšanas mehānisms.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā palīdzētu izglītot iedzīvotājus un
pilsonisko sabiedrību par iespējamām
problēmām iepirkuma procesā, kā arī par
pasākumiem, ko viņi var veikt, lai novērstu
iespējamos trūkumus.

32.
Informācija par
iepirkuma sūdzību
izskatīšanu

Jāsniedz informācija par to, kā tiek izskatītas
sūdzības saistībā ar iepirkumiem. Gadījumā,
ja šīs sūdzības izskata valsts līmeņa iestāde, šī
informācija
jānorāda
arī
pašvaldības
mājaslapā.
Alternatīvi
būtu
jāsniedz
norādījumi par to, kā informācijai var piekļūt
valsts līmeņa mājaslapā.
Labākajā gadījumā tiek paskaidrots, kā un kad
sūdzību iesniedzēji var sagaidīt pilnvērtīgu
atgriezenisko saiti.
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DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Skaidrs paskaidrojums par to, kā tiek
izskatītas sūdzības, jo īpaši, ja to papildina
piemēri par problēmām, kas veiksmīgi
atrisinātas iesniegto sūdzību dēļ, varētu
iedrošināt tos, kas apsver iespēju iesniegt
ziņojumu.

Pašvaldībām piederoši
uzņēmumi (PU)

33.
PU saraksts

Jānodrošina visu pašvaldībai piederošo
uzņēmumu saraksts, kā arī kontaktinformācija
par PU un to funkcijām. Labs piemērs, kā to
panākt, būtu izveidot sadaļu par PU ar saitēm
uz apakšsadaļām, kas sniegtu detalizētu
informāciju par konkrētiem PU.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā kā PU bieži sniedz svarīgus pakalpojumus
kādas konkrētas pašvaldības iedzīvotājiem, ir
svarīgi, lai informācija par šiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu pieejama centralizēti un
nebūtu pārlieku sadrumstalota.

34.
PU valdē ieceltās valsts
amatpersonas

Jāpublicē informācija par PU valdes
locekļiem, kā arī iepriekšējo valdes sastāvu
arhīvs. Labākajā gadījumā būtu jāidentificē
arī informācija par šo amatpersonu interesēm
un aktīviem.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā
palīdzētu
nodrošināt
amatpersonu
atbildību.

35.
Pašvaldībai piederošo
daļu īpatsvars katrā PU

Būtu jāizskaidro pašvaldībai piederošo PU
akciju īpatsvars, vienlaikus sniedzot pārskatu
par akciju īpašumtiesību izmaiņām.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā kā PU bieži sniedz svarīgus pakalpojumus
kādas konkrētas pašvaldības iedzīvotājiem, ir
svarīgi, lai informācija par šiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu pieejama centralizēti un
nebūtu pārlieku sadrumstalota.

36.
PU finanšu pārskati

Jāpublicē PU finanšu pārskati, kā arī
iepriekšējo gadu pārskatu arhīvs, lai
iedzīvotājiem, žurnālistiem un pilsoniskajai
sabiedrībai būtu iespēja pārraudzīt PU
līdzekļu izlietojumu.
Ja šāda informācija nav publiskota PU
mājaslapā,
tā
jāpublicē
pašvaldības
mājaslapā; vai arī ir ieteicams pievienot saiti
uz PU attiecīgās mājaslapas sadaļu.
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DETALIZĒTS SKAIDROJUMS
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā kā PU bieži sniedz svarīgus pakalpojumus
kādas konkrētas pašvaldības iedzīvotājiem, ir
svarīgi, lai informācija par šiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu pieejama centralizēti un
nebūtu pārlieku sadrumstalota.

37.
PU finanšu pārskatu
auditi

Informācija par PU finanšu pārskatu auditiem
būtu jāsniedz, piemēram, kā daļa no gada
pārskatiem, bet vēlams kā atsevišķi
dokumenti. Ja šāda informācija nav
publiskota PU mājaslapā, tā jāpublicē
pašvaldības mājaslapā; vai arī ir
ieteicams pievienot saiti uz PU attiecīgās
mājaslapas sadaļu.
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Tā kā PU bieži sniedz svarīgus pakalpojumus
kādas konkrētas pašvaldības iedzīvotājiem, ir
svarīgi, lai informācija par šiem pakalpojumu
sniedzējiem būtu pieejama centralizēti un
nebūtu pārlieku sadrumstalota.
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PIEEJAMĪBAS PĀRSKATS
Kāpēc pašvaldībai noteikta informācija jāpublicē tīmeklī?
Informācijas tehnoloģijas var palīdzēt izveidot atklātību un veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos. Tajā pašā laikā minētās aktivitātes jāīsteno, ņemot vērā vietējās iespējas. 6
Korupcijas apkarošana un atklātības palielināšana veicina uzņēmumu un pilsoniskās
sabiedrības labklājību, savukārt uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana
pašvaldības darbībā palīdz uzturēt pārvaldes atbildību un palielināt atklātību. Labi
noformēti un viegli pieejami materiāli, kas veicina iesaisti lēmumu pieņemšanā un
pašvaldības darbības uzraudzībā, ir pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības sadarbības
stūrakmens.
Kas ir jūsu mērķauditorija?
Lai veidotu partnerību un izpratni, būtu jāapsver daudzpusēja pieeja. Pārskatot publiski
pieejamo informāciju, pārbaudot pieejamības vienkāršību un pievienojot jaunu
informāciju, var būt lietderīgi lūgt atsauksmes no vietējiem uzņēmumiem un NVO, lai
izprastu viņu viedokli par attiecīgo informācijas pasniegšanas veidu. Šīs ieinteresētās
personas var palīdzēt laikus noteikt trūkstošos aspektus un palīdzēt pašvaldībām veidot
pārredzamāku informācijas sniegšanas kārtību.
2020. gadā 91 procentam 27 ES valstu mājsaimniecību bija piekļuve internetam. 7
Mājsaimniecību skaits Latvijā, kurām ir pieejams internets, ir 89,7 %, kas ir par 4,3 % vairāk
nekā iepriekšējā gadā. 8 Cilvēkiem ar pamatizglītības/zemāko izglītības līmeni ir mazāka
pieeja internetam (74,4 %); tas ir raksturīgs arī Latgales reģionam (78,7 %), kā arī vecuma
grupai no 55 līdz 74 gadiem (69,6 %). 2021. gadā 99 % Norvēģijas iedzīvotāju vecumā no
16 līdz 79 gadiem ir izmantojuši internetu pēdējo trīs mēnešu laikā. Līdz ar to, apsverot,
kādus konkrētus komunikācijas rīkus izmantot, lai palīdzētu saziņai mājaslapā, jāņem vērā
demogrāfiskā situācijā konkrētajā pašvaldībā.
Galvenā informācija, kas jāpublicē
Pilotpētījums „Pašvaldību atklātības indekss” ((Transparency Index of Local Authorities) PAI)
iezīmē indikatorus vairākās jomās, kas minētas iepriekšējā sadaļā. Pašvaldībām
informācija regulāri jāatjaunina un jāņem vērā, plānojot nepieciešamos resursus šī satura
publicēšanai. Detalizētāki ieteikumi un apzinātie Latvijas un Norvēģijas labākās prakses
risinājumi atrodami sadaļā – Mācieties kopā.

6 TI MĀCĪBAS, KAS APGŪTAS, VEICOT PRETKORUPCIJAS PASĀKUMUS PAŠVALDĪBU UN PILSĒTU LĪMENĪ
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lesssons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
7 Mājsaimniecību īpatsvars atsevišķās Eiropas valstīs ar piekļuvi internetam no 2017. līdz 2020. gadam
https://www.statista.com/statistics/185663/internet-usage-at-home-european-countries/
8 CSB Desmit gados interneta pieejamība mājsaimniecībās pieaugusi par 30 %
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/zinatne-ikt/datori-internets/meklet-tema/2775-iedzivotaju-interneta-lietosanas-paradumi
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DARBĪBAS MĀJASLAPAS NOVĒRTĒŠANAI UN NOFORMĒŠANAI –
PIEEJAMĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE
Informācijai mājaslapā jābūt sniegtai vienkāršā veidā, skaidrai un viegli pieejamai. Saziņas
personām ir svarīgi iesaistīties diskusijā ar dizaineriem un IT pakalpojumu sniedzējiem par
to, kā līdz minimumam samazināt nepieciešamo darbību skaitu, lai piekļūtu informācijai
un to skaidri marķētu. Vērtējot informāciju, jājautā, kurš gan cits var veicināt pilsoņu
iesaistīšanos? Apsveriet iespēju iesaistīt NVO, skolas un valsts aģentūras, jo tas palīdzētu
jums apkopot atsauksmes, jautājumus un ieteikumus no šiem dalībniekiem. Lai novērtētu
pašreizējo situāciju un plānotu turpmāko rīcību, ir jāveic šādas darbības:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

definējiet, kas ir ieinteresētās puses – jūsu lasītāji;
pārskatiet publicēto informāciju un apsveriet, cik viegli tā ir pieejama;
norādiet pašlaik trūkstošo informāciju;
vizualizējiet to un padariet lietotājam draudzīgu;
publicējiet informāciju un pārbaudiet, vai tā ir viegli pieejama;
apkopojiet atsauksmes;
pielāgojiet informāciju.
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MĀCIETIES KOPĀ – VEIKSMĪGAS PAŠVALDĪBAS KOMUNIKĀCIJAS
PIEMĒRI TIEŠSAISTĒ (NO LATVIJAS UN NORVĒĢIJAS)
Mēs piedāvājam Latvijas pašvaldību mājaslapu piemērus galvenajās indikatoru jomās, kas
aplūkotas šajā pētījumā; tomēr šie ieteikumi var attiekties uz vairākām jomām. 9
•
•
•
•
•
•
•

Politika un lēmumu pieņemšana
Organizatoriskā struktūra un administrācija
Finanšu informācija
Sabiedrības iesaistes mehānismi
Korupcijas apkarošana un ētika
Publiskais iepirkums
Pašvaldībām piederoši uzņēmumi

Apsveriet iespēju izmantot nolaižamās izvēlnes, lai parādītu dažādas sadaļas un
indikatorus, kā arī saistītu atbilstīgo informāciju nolaižamajās izvēlnēs. Piemēram,
informāciju par finansēm var papildināt ar informāciju par publiskajiem iepirkumiem.
Iepazīstieties ar TILA projekta analīzi un aktīvi sekojiet pašvaldībām, kuras sekmīgi sniedz
informāciju. Daži no ievērības cienīgiem piemēriem ir uzskaitīti turpmāk.
Politika un lēmumu pieņemšana
Laba pieeja ir organizēt vairākus ziņojumus hronoloģiskā secībā; sanāksmes protokolus
varētu publicēt kopā ar videoierakstiem un darba kārtību. Apvienojiet informāciju, lai
persona, kas aplūko vienu dokumentu, varētu viegli piekļūt citam saistītam dokumentam.
Liepājas pašvaldība dalās ar domes plenārsēžu protokoliem, saistot datni ar attiecīgo
datumu, kas turpmāk tiek grupēta pēc attiecīgā gada (skat. 1. attēlu).

1. attēls

9 Neviens piemērs informācijas jomā par pašvaldībām piederošiem uzņēmumiem netika izcelts kā laba prakse, kas būtu jāsniedz citām pašvaldībām.
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Labs pagātnes lobiju reģistra piemērs ir parādīts Rīgas domes mājaslapā (skat. 2. attēlu),
kas ļauj filtra sadaļā izvēlēties konkrētu datumu vai periodu. Viens trūkums, iespējams, ir
fakts, ka nākotnes plāni netiek darīti zināmi.

2. attēls

Tukuma novada pašvaldība iepazīstina ar katras komitejas atbildības jomām, kā arī ar to
komiteju locekļiem, par kuriem lietotājs var iegūt informāciju, neveicot nekādas papildu
darbības (skat. 3. attēlu); jāatzīmē, ka pašvaldības parasti nenodrošina bijušo domes
deputātu arhīvu.

3. attēls
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Pārskats par visām Oslo pilsētas politisko struktūru sanāksmēm noteiktā nedēļā ar saitēm
uz darba kārtību un visiem dokumentiem, kā arī formāls protokols no iepriekšējām
sanāksmēm ir pieejams Oslo pilsētas mājaslapā eInnsyn (skat. 4. attēlu).

4. attēls
eInnsyn Politisk
møtekalender

Organizatoriskā struktūra un administrācija
Gulbenes un Ludzas novada pašvaldībām ir kopīgs gada pārskatu saraksts līdzās auditoru
ziņojumiem vai pielikumiem, kas sagrupēti pa gadiem (skat. 5. un 6. attēlu).

5. attēls

6. attēls
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Stordas pašvaldība piedāvā organizatorisko shēmu ar saitēm uz katru nodaļu un
galvenajiem darbiniekiem (skat. 7. attēlu).

7. attēls

Finanšu informācija
Kuldīgas novada pašvaldība ir lielisks piemērs, kā ar budžetu iepazīstināt savus
iedzīvotājus – lai arī datnes ir viegli pieejamas, tie ir gari dokumenti, kas rūpīgi jāizskata.
Lai šī informācija būtu pieejamāka, apsveriet iespēju izmantot grafikus un paskaidrojumus
(skat. 8. attēlu).

8. attēls
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Oslo pilsēta sniedz informāciju par Oslo pilsētas budžetu ar saitēm uz statistikas
materiāliem (skat. 9. attēlu).

9. attēls

Sabiedrības iesaistes mehānismi
Sabiedriskās plānošanas procesu un ar to saistītos dokumentus var vizualizēt grafikā un
saistīt attiecīgos dokumentus, kas iezīmē sabiedrības iesaisti un pašvaldības aktivitātes.
Būtu lietderīgi izmantot šo sistēmu sarežģītākiem projektiem, kas ilgākā laika posmā
aptver vairākas ieinteresētās personas. Papildus var rosināt iedzīvotājus piedalīties
plānošanas procesā, piedāvājot aizpildīt jau sagatavotu veidlapu par problēmām, kuras
viņi pamanījuši pašvaldībā – piemēram, aizpildīt anketu. Rēzeknes novada iedzīvotāji var
informēt pašvaldību par ceļu kvalitātes jautājumiem (skat. 10. attēlu).

10. attēls
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Iedzīvotāju iesaistīšana atgriezeniskās saites sniegšanā – lēmumu pieņemšanas process
motivē cilvēkus vairāk iepazīties ar savu pašvaldību. Oslo pilsēta sniedz informāciju par
sabiedrības iesaisti pilsētvides attīstībā un pilsētas plānošanā, mudinot piedalīties
(skat. 11. attēlu).

11. attēls

Korupcijas apkarošana un ētika
Runājot par ziņošanas iniciatīvām un korupcijas novēršanas politiku, ir lietderīgi izglītības
nolūkos sniegt papildu informāciju par tiesisko regulējumu saistībā ar šiem jautājumiem.
Turklāt, ja informācija par valsts apstiprinātajiem noteikumiem ir viegli pieejama,
iedzīvotājiem ir vieglāk novērtēt pašvaldības sniegtās informācijas kvalitāti. Līvānu
novada pašvaldība veiksmīgi iepazīstina ar savu politiku interešu konfliktu un korupcijas
novēršanā un atsaucas uz MK noteikumiem (skat. 12. a attēlu) un iespējamo risku analīzi
(skat. 12. b attēlu).

12.a attēls

12.b attēls
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Oslo pilsēta ir arī iesniegusi plašu informāciju par korupcijas novēršanas jomu
(skat. 13. attēlu).

13. attēls

Publiskais iepirkums
Lai iepirkumiem būtu viegli piekļūt un tos būtu viegli apskatīt, apsveriet iepirkuma
procesu iedalīšanu kategorijās. Saistiet tos ar konkrēto EIS lietu un veidojiet saiti ar
pašvaldības profilu valsts iepirkumu vietnē – Latvijas gadījumā Elektronisko iepirkumu
sistēma – EIS. Piemērs šādam gadījumam ir Olaines novada pašvaldība un Limbažu novada
pašvaldība (skat. 14. attēlu).

14. attēls
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Līvānu un Limbažu pašvaldība ļauj meklēt konkrētu iepirkuma gadījumu pēc
atslēgvārdiem, datuma un statusa (skat. 15. attēlu).

15. attēls

Ļaujiet iedzīvotājiem, uzņēmumiem un NVO atrast informāciju par iepirkumiem zem
robežvērtības, norādot tos atsevišķi, kā tas ir Talsu novada gadījumā (skat. 16. attēlu).

16. attēls
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