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1. IEVADS
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir veikusi atkārtotu izvērtējumu par atklātības līmeni
Latvijas pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Izvērtējums ir
daļa no Delnas darba pašvaldību atklātības un atbildības veicināšanā un 2021. gadā veiktā
pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums.
Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna pilnveidoja iepriekšējā pētījuma metodoloģiju,
iesaistot privātā, valsts un pašvaldību sektora pārstāvjus (tajā skaitā Latvijas Pašvaldību
savienību), vērtēja ne vien informācijas publicēšanas formālo raksturu, bet arī to, kā attiecīgo
informāciju pašvaldība pasniedz savam lietotājam. Izvērtējums atklāj pašvaldību
informācijas publicēšanas praksi astoņās jomās: politika un lēmumu pieņemšana,
organizatoriskā struktūra un administrācija, finanses un publisko līdzekļu lietojums,
sabiedrības līdzdalības mehānismi, korupcijas apkarošana un ētika, publiskais iepirkums,
pašvaldību īpašumā esošo uzņēmumu īpašumtiesības un finanses un subjektīvais
lietotājdraudzīgums.
Šāds atkārtots pašvaldību mājaslapu izvērtējums ir būtisks, jo administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā ir palielinājies arī vērtējamo pašvaldību skaits, apvienošanās rezultātā ir
izveidoti arī divi jauni novadi – Augšdaugavas un Dienvidkurzemes. Turklāt šāds izvērtējums
ļauj novērtēt pašvaldību progresu atklātības un informācijas pieejamības virzienā, kas ir
priekšnoteikums veiksmīgai sabiedrības un uzņēmēju iesaistei pašvaldības darbībā un
attīstībā un kļūst vēl būtiskāks saistībā ar jauno pašvaldību likumu, pie kura pieņemšanas
trešajā lasījumā šobrīd strādā 13. Saeima un sola, ka jaunais likums varētu stāties spēkā
2023. gada 1. janvārī. Jaunais pašvaldību likums no pašvaldībām pieprasīs lielāku atklātību
par lēmumu pieņemšanas procesiem un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, kā arī aicinās
spēcināt sadarbību ar iedzīvotājiem. Līdz ar to šāds izvērtējums kļūst par atskaites punktu,
lai spriestu par uzlabojumiem un iezīmētu tālākos darāmos darbus atklātības veicināšanai
pašvaldībās un valstī kopumā.
Informācijas publicēšana pašvaldību mājaslapās lietotājam draudzīgā veidā ir atklātības,
atbildības un labas pārvaldības zīme, kas veicina sadarbības iespējas un zināšanu apmaiņu.
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2. METODOLOĢIJA
Pētniecības gaitā, tiekoties ar labas pārvaldības un atklātības ekspertiem, pašvaldību
pārstāvjiem un iepazīstinot viņus ar 2021. gada pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss”
rezultātiem un vadlīnijām pašvaldību atklātības veicināšanai, esam saņēmuši atsauksmes
par secināto un guvuši papildu ieskatu pašvaldību mājaslapu uzturēšanā un informācijas
publicēšanā. Saņemto vērtīgo informāciju esam izmantojuši, lai pilnveidotu izvērtējumā
izmantoto metodoloģiju. Tā rezultātā indikatoru saraksts 2022. gadā palielināts no 37 uz 40,
kopskaitā ir pievienoti 5 jauni indikatori un 2 izslēgti.
Izslēgtie indikatori:
•

•

Indikators korupcijas novēršanas un ētikas jomā, kas saistīts ar informācijas
publicēšanu par interešu konflikta situācijas novēršanas procedūru. Lai gan šis
indikators ir būtisks, lai veicinātu pašvaldību godaprātu un augstus ētikas standartus
pašvaldībā nodarbināto vidū, tas primāri ir svarīgs pašvaldībā nodarbinātajiem.
Iedzīvotājiem un mājaslapas apmeklētajiem interese par šo indikatoru varētu būt
samērā neliela.
Mājaslapu sadaļā par pašvaldību īpašumā esošajiem uzņēmumiem izslēgts finanšu
pārskatu audita indikators, jo audita ziņojumi parasti tiek publicēti kā daļa no finanšu
pārskatiem un pietiekoši loģiski ir šo indikatorus apvienot.

Pievienotie indikatori:
•

•

•

Organizatoriskās struktūras un administrācijas jomā pievienoti 3 papildu indikatori,
kas ietver nepieciešamību publicēt informāciju par pašvaldības vakancēm,
nodrošinātajiem pakalpojumiem un īpašumiem.
Pašvaldību īpašumā esošo uzņēmumu (PU) īpašumtiesību un finanšu sadaļa savukārt
papildināta ar indikatoru, kas paredz informācijas publicēšanu par pašvaldības
uzņēmuma ne-finanšu mērķu sasniegšanu, kas dod iespēju iedzīvotājiem gūt plašāku
izpratni par pašvaldības iesaisti uzņēmējdarbībā.
Pievienots arī papildu "subjektīvā lietotāja draudzīguma" indikators, kuru
neapskatītajām 2021. gada pilotpētījumā, bet atzinām par būtisku, lai iekļautu šajā
izvērtējumā. Šī indikatora ietvaros vērtējām, kā informācija, ņemot vērā tās veidu,
tiek pasniegta mājaslapas apmeklētājam un cik ātri tā ir atrodama. Proti, pašvaldība
piedāvā plašu enciklopēdisku informācijas klāstu vai arī apstrādā informāciju un
pasniedz to viegli uztveramā un ātri ieraugāmā veidā.

Delna pašvaldību mājaslapu izvērtējumu veica no 2022. gada aprīļa sākuma līdz 5. jūlijam.
Kopā apskatījām 43 pašvaldību mājaslapas un vērtējam informācijas publicēšanas praksi pēc
40 indikatoriem. Ar indikatoru pilnu sarakstu un aprakstu var iepazīties šeit.
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Vērtēšanas sistēma ļauj pašvaldībai par konkrēto indikatoru iegūt 0, 0.5 vai 1 punktu. Ja
mājaslapā pieejamā informācija atbilst visām indikatorā noteiktajām prasībām, pašvaldība
saņem 1 punktu, ja tā atbilst tikai daļai vai vienam no indikatora punktiem, tiek iegūti 0.5
punkti, bet, ja nav izpildīts neviens prasība, punkti netiek piešķirti.

3. MĀJASLAPU IZVĒRTĒJUMA REZULTĀTI
3.1 POLITIKA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Politika un lēmumu pieņemšana ir joma, kur sabiedrības iesaiste un interešu pārstāvība ir
vairāk nekā vēlama. Lai pašvaldība veiksmīgi attīstītos un būtu tuvāk saviem iedzīvotājiem, ir
jāveicina gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju iesaiste pašvaldības politikas veidošanā un lēmumu
pieņemšanā. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ir jāzina, kas pārvalda viņu pašvaldību un pieņem
politisko lēmumus pašvaldības attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
Pašvaldības nav papildinājušas mājaslapas ar informāciju par domes deputātiem. Kā
redzams grafikā, visas ir saņēmušas 0.5 punktus, jo joprojām daļā pašvaldību konsekventi
netiek norādīta informācija par deputātu partejisko piederību, labākajā gadījumā ir norādīts
tikai saraksts, no kura deputāts ievēlēts. Attiecīgā problēma novērojama arī komiteju sakarā.
Šāda prakse liedz sabiedrībai sekot līdzi pašvaldībā notiekošajiem politiskajiem procesiem,
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partiju darbam reģionos un arī kavē politiskās atbildības pieprasīšanu no ievēlēto domes
deputātu politiskajām partijām.
Nevienā mājaslapā nav pieejams informācijas arhīvs par iepriekšējiem domes sasaukumiem,
tāpat arī netiek publicēts komiteju sastāva arhīvs, pašvaldībām nesaņemot augstāko
vērtējumu, bet informācija papildināta Varakļānu novada mājaslapā, iegūstot 0.5 punktus,
savukārt 1 punktu joprojām saņēmusi tikai Liepājas pašvaldība. Šādas informācijas
publicēšana ir vitāli svarīga, lai sabiedrība varētu pieprasīt atbildību no konkrētām politiskām
personām par pieņemtajiem nozares lēmumiem. Daļā pašvaldību, piemēram,
Dienvidkurzemes novadā ir vērojamas pozitīvas tendences – pašvaldība publicē komiteju
aprakstus un darba pienākumus, tādējādi paplašinot izpratni par konkrētās komitejas darbu
un atbildības jomu.
Domes sanāksmju protokoli, darba kārtības un balsojumu dokumentācija mājaslapās tiek
publicēta atšķirīgos veidos. Lielākajā daļā gadījumu ir pieejama informācija tikai par domes
sēžu darba kārtību un sēžu protokoli. Balsojuma dokumentāciju atsevišķā failā regulāri
ievietojušas Liepājas un Siguldas pašvaldības, bet Varakļāni sākuši publicēt informāciju,
palielinot rezultātu uz 0.5 punktiem. Daļai domes sēžu ir pieejami audio ieraksti, kuros
dzirdams balsojums, bet nav protokola, līdz ar to attiecīgā sistēma vērtējama kā nepraktiska
un ar trūkumiem. Jāizceļ, ka atsevišķas pašvaldības pēc iepriekšējā Delnas pilotpētījuma
publicēšanas ir papildinājušas domes sēžu materiālus ar audio un video failiem. Šāda prakse
ir iespējama, jo COVID-19 laikā valsts pārvalde, tajā skaitā pašvaldības, pārgāja uz attālinātā
darba sniegtajām iespējām.
Komitejām savukārt visbiežāk pieejams ir tikai komitejas sēdes laiks un darba plāns, līdz ar
to tiek apgrūtināta sabiedrības iespēja sekot līdzi nozaru lēmumu pieņemšanas procesam un
tas netiek atspoguļots sabiedrībā. Netiek skaidrots, kā noticis darbs komitejās – kādas
debates notikušas, ko par minēto jautājumu teikuši deputāti, vai sabiedrības intereses ir
pārstāvētas un ņemtas vērā, balsojot, pieņemot lēmumus un izstrādājot komitejas lēmumu
projektus.
Bieži informācija par domes un komiteju sēdēm, sēžu protokoli un audio ieraksti nav
apkopoti vienuviet, tie ir ievietoti dažādās mājaslapas sadaļās un dokumentos, kas, savukārt,
negatīvi ietekmē iedzīvotāja, uzņēmēja pieredzi ar pašvaldību. Komiteju sēžu ieraksti
pieejami tikai pāris izņēmuma gadījumos un ir liels retums.
Mēra jeb domes priekšsēdētāja kalendārs, kas pilnvērtīgi atspoguļotu visu darba grafiku, nav
pieejams nevienā pašvaldībā. Gandrīz visās mājaslapās ievietoti tikai kalendāri ar novada
aktualitātēm. Pāris gadījumos kalendāros ierakstīti arī domes sēžu laiki, ar minēti
administratīviem jautājumiem saistīti notikumi, kurās potenciāli piedalās arī domes
priekšsēdētājs, tādēļ palielinājies to pašvaldību skaits, kas ieguvušas 0.5 punktus. Jāatzīmē,
ka vienīgi Rīgas pašvaldības mājaslapā joprojām pieejams "priekšsēdētāja lobija reģistrs", kas
vērtējams kā veiksmīgākais piemērs.
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Delna aicina pašvaldību vadītājus publicēt savus kalendārus, šī prasība kļūst arvien aktuālākā
ne vien no pašvaldību atklātības prizmas, bet arī saistībā ar topošo interešu pārstāvības
(lobēšanas) atklātības likumu, pie kura šobrīd strādā 13. Saeima un Saeimas rudens sesijā
plāno pieņemt trešajā lasījumā. Pie pozitīva Saeimas balsojuma trešajā lasījumā jaunais
likums provizoriski varētu stāties spēkā 2023. gada 1. janvārī.

3.2 ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN ADMINISTRĀCIJA

Šajā sadaļā esam vērtējuši pašvaldības darbinieku kontaktinformāciju, organizatorisko
struktūru, gada pārskatu pieejamību, informāciju par vakancēm, pakalpojumiem un
pašvaldības īpašumiem.
Pašvaldības darbinieku kontaktinformācija ir norādīta visās mājaslapās, taču veids, kā tā
strukturēta, atšķiras un attiecīgi atvieglo vai apgrūtina informācijas uztveramību.
Pašvaldības, kas nav ieguvušas 1 punktu, publicējušas informāciju tikai par daļu no
darbiniekiem. To skaits palielinājies, jo Jelgavas pašvaldības mājaslapā publicētās
informācijas apjoms, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies. To var skaidrot ar novada
reformas rezultātā veiktajām administratīvajām izmaiņām, kas vairākās pašvaldībās
joprojām turpinās.
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Līdzīgi arī pašvaldību organizatoriskās struktūras atveidojums ir atšķirīgs. Daļa pašvaldību
izveidojušas uzskatāmas shēmas, taču gandrīz visās mājaslapās iztrūkst skaidrojuma par
struktūrvienību kompetenci un sniegtajiem pakalpojumiem, 1 punktu iegūstot tikai
Daugavpils, Rēzeknes, Talsu, Saulkrastu un Siguldas pašvaldībām. Par labākajiem piemēriem
uzskatāms Rēzeknes un Siguldas novads, kas ievietojuši atsevišķus dokumentus un
aprakstus ar struktūrvienību kompetenci un darba pienākumiem. Pēc 2021. gada pētījuma
struktūra ievietota arī Krāslavas novadā, tādēļ iegūti 0.5 punkti. Nereti daļu informācijas var
atrast pašvaldības normatīvajos aktos, bet tādējādi palielinās iespēja, ka iedzīvotājs
neatradīs meklēto un patērēs diezgan daudz laika, lai atrastu nepieciešamo.
Gada pārskatu publicēšana ir būtiska, lai novērtētu pašvaldību darbību un ekonomisko
situāciju ilgākā laika posmā un norādītu uz spēju sasniegt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus
gan attiecībā uz pašvaldības darba organizāciju, gan īstenotajiem projektiem un iniciatīvām.
Pārskati ir tiešs veids, kā komunicēt ar iedzīvotājiem par paveikto un to, kas nākamajos
gados vēl ir jāpaveic. Kopumā pašvaldības regulāri publicē pārskatus un tikai dažos
gadījumos iztrūkst jaunākā informācija. Lielākais trūkums ir saistāms ar pārskatu kvalitāti un
pienācīgu pašvaldības darbības izvērtējumu – ir gadījumi, kad tā nav vispār vai informācija ir
vispārīga - netiek analizēts mērķu izpildes process kvalitāte. Tas atspoguļojas grafikā
redzamajos rezultātos, lielākajai daļai iegūstot 0.5 punktus, taču vērojami arī uzlabojumi Liepāja, Bauska, Tukums pilnveidojušas 2021. gada pārskatu, izpildot visus indikatorā
ietvertos punktus.
Aktuālās vakances publicētas visās pašvaldībās atšķirīgos formātos, savukārt vakanču arhīvs
un konkursu rezultāti pieejami reti, vairākumam pašvaldību saņemot 0.5 punktus. Atsevišķas
pašvaldības norādījušas tikai saiti uz Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapu, neizdalot
atsevišķi novadā pieejamās vakances. Lai arī šobrīd normatīvie akti nenosaka pašvaldībām
pienākumu uz vakantajiem amatiem sludināt atklātus konkursus, laba un atklāta pārvaldība
aicina to darīt. Šāda prakse ļautu arī izvairīties no tā, ka amatos nonāk ar domes deputātiem
un vadību saistīti cilvēki, tai skaitā viņu radinieki.
Pieejamie pakalpojumi vairumā pašvaldību aprakstīti detalizēti, izdalot iedzīvotājiem
būtiskās jomas, kā veselība, sociālā aprūpe, izglītība un citas. Mājaslapas, kurās tas paveikts
un ievietoti gan kontakti, gan ārējās saites, tika novērtētas ar 1 punktu. Delnas ieskatā
pašvaldībām ir jāizsver nepieciešamība papildināt un pilnveidot pakalpojumu sadaļas
aprakstus, kas nereti sastāv no pāris teikumiem, nesniedzot izpratni par pakalpojumu klāstu.
Arī lapas informācijas izvietojums, kopējais lapas dizains, novietojot būtisku informāciju
lapas apakšā vai neveidojot strukturētu aprakstu, rada grūtības uztvert tekstu. Augstākais
vērtējums netika piešķirts pašvaldībām, kuras ievietojušas informāciju tikai par daļu no
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā Preiļu, Siguldas mājaslapās, vai iztrūkst
atsevišķas, pakalpojumiem veltītas sadaļas, kā piemēram, Mārupes, Ludzas, Līvānu, Balvu
gadījumā.
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Informācija par pašvaldībām piederošo īpašumu mājaslapās ir nepietiekama, redzams, ka 0
punktus saņēmušas piecas pašvaldības - Jelgavas, Valmieras, Ventspils, Rēzeknes un
Varakļānu. Lai arī gandrīz visu pašvaldību mājaslapās ir izveidotas atsevišķas sadaļas, kur
publicēt informāciju par iznomājamo īpašumu, iztrūkst kopējais pārskats par pašvaldības
administrējamo teritoriju (kustamā, nekustamā manta, ēkas, zeme, ceļi, ielas, parki u.c.).
Dati par pašvaldībai piederošajiem īpašumiem galvenokārt pieejami pēc izmēra lielākajās
pašvaldībās, piemēram, Rīgā un Daugavpilī, taču būtiski, ka arī mazāki novadi, kā Alūksne,
Kuldīga, Ķekava, Ludza, Ogre ar pašvaldības īpašumu saistītās ziņas uzskatījušas par
būtiskām, ievietojušas mājaslapās. Citviet informācija fokusēta uz iespējām privātajām un
juridiskajām personām iegādāties vai īrēt īpašumu, nevis aplūkot, kādā stāvoklī tas ir, kādiem
mērķiem tas ir izmantojums un kas ir, piemēram, īpašuma nomnieks.
Šādas informācijas nepietiekama publiskošana liedz sabiedrībai sekot līdzi tam, cik
racionāls, atbildīgs un izšķērdīgs “saimnieks” ir pašvaldība, kā apsaimnieko un rūpējas par
pašvaldībai piederošajiem īpašumiem, no kā pašvaldība īpašumus nomā un kam savus
īpašumus iznomā (kāda ir nomas cena un noteikumi). Delnas ieskatā šādas informācijas
publiskošana ļauj izvairīties no iespējamas prettiesiskas rīcības no pašvaldības puses,
interešu konfliktiem, korupcijas un “sarunāšanām” ar savējiem par izdevīgiem nomas
noteikumiem.

3.3

FINANSES UN PUBLISKO LĪDZEKĻU LIETOJUMS
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Informācijas publicēšanai pašvaldību mājaslapās par finanšu jomu un publisko līdzekļu
izlietojumu ir būtiska loma, lai sekmētu budžeta līdzekļu likumīgu tērēšanu, novērstu
izšķērdību un nepamatotus tēriņus.
Kopumā pašvaldību mājaslapās nav vērojami būtiski uzlabojumi ar budžetu saistītajos
jautājumos, taču jāizceļ, ka daļa pašvaldību, tai skaitā Dobeles, Valmieras, Rēzeknes,
Ropažu, Ventspils, pēc Delnas iepriekšējā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss”
publicēšanas ir izveidojušas gada budžeta arhīvu, saglabājot 2021. gada tāmes un
dokumentus un regulāri ievietojot informāciju par budžeta grozījumiem, tādējādi ļaujot sekot
līdzi aktuālajai situācijai. Vērts uzsvērt, ka pašvaldību skaits, kas ieguvušas augstāko
vērtējumu, ir kļuvis lielāks. Salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu, šogad situācijas
pasliktināšanās vērojama, Valmierai neiegūstot punktus, jo nav ievietoti ar aktuālā gada
budžetu saistīti dokumenti. Arī gada finanšu pārskati nav ievietoti vairākās mājaslapās, 0.5
punktus ieguvušo pašvaldību daudzumam pieaugot pretēji vēlamajam. Budžeta grozījumu
sakarā redzamas nelielas izmaiņas - 0.5 punktus, publicējot grozījumus, šogad ieguvis vēl
Tukums, Limbaži, Rēzekne, jaunizveidotais Dienvidkurzemes novads.
Pašvaldībām piešķirto valsts un Eiropas Savienības (ES), ES fondu dotāciju sakarā saglabājas
iepriekšējā pētījuma laikā konstatētās nepilnības. Proti, vispārējā informācija, kas saistīta ar
īstenotajiem projektiem, pārsvarā ir pieejama un uzskatāmi strukturēta (īpaši pašvaldībās ar
standartizētām mājaslapas formām), taču pēc projekta uzsākšanas un līguma noslēgšanas
sabiedrība reti tiek informēta par projekta īstenošanas gaitu un trūkst projekta izvērtējuma.
Krāslavas novada pašvaldība ievietojusi plašāko informāciju par projektiem, tai skaitā
atspoguļojot balsojumu, iepriekšējo gadu arhīvu, finansējuma izlietojumu, saņemot
augstāko vērtējumu. Pārējo pašvaldību mājaslapās rezultāti ir līdzīgi 2021. gada pētījumam,
pāris pašvaldībām samazināts vērtējums, jo nav ievietots nesenāko projektu izvērtējums.
Daļā pašvaldību, kā piemēram, Rīgā, Krāslavā un Ogrē parādās atsevišķi raksti par projekta
progresu mājaslapas sadaļā pie jaunumiem. Jāuzteic arī pašvaldības, piemēram, Siguldas,
Ropažu, Gulbenes, Balvu, Ādažu un citas, kuras saites uz jaunumos ievietotajiem rakstiem
publicējušas pie projekta vispārējā apraksta, padarot izsekojamu projekta gaitu.
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3.4 SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS MEHĀNISMI

Ikvienas pašvaldības pienākums ir veicināt pilsonisko aktivitāti savā administratīvajā
teritorijā un iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmējus pašvaldības darbībā. Atšķiras veidi, kā katra
pašvaldība individuāli to izvēlas darīt, bet būtiskākais ir panākt, lai līdz iedzīvotājiem nonāk
ziņas par līdzdalības iespējām.
Salīdzinot ar 2021. gada pētījumu, vērojams, ka pašvaldību skaits, kas informē iedzīvotājus
par publiskās apspriešanās reizēm, ir palielinājies, bet komunikācijas kvalitāte jāturpina
uzlabot, informācija netiek ievietota regulāri, tādēļ dažu pašvaldību vērtējums no 1 punkta
samazinājies uz pus punktu. Vērtējumi par sanāksmju norises indikatoru nav mainījušies,
jaunajiem novadiem papildinot 0.5 punktus saņēmušo pašvaldību skaitu. Lai arī vairumā
pašvaldību ir izveidota atsevišķa sadaļa, kas veltīta sabiedriskajai apspriešanai, bieži
aktuālās ziņas pašvaldība publicē jaunumu sadaļā. Sūdzību iesniegšanas mehānisms ir
jāpilnveido, jo tikai Jūrmalas, Rēzeknes pašvaldībās ievietota ar to saistīta informācija, taču
pārējās pašvaldības vai nu publicējušas tikai nozaru darbinieku kontaktinformāciju, saņemot
0.5 punktus, vai arī tā ir nepilnīga, līdz ar to punkti netiek iegūti. Jaunais pašvaldību likums
spēcina sabiedriskās apspriešanas mehānismu un uzliek pašvaldībām par pienākumu
nolikumā atrunāt, kā tieši iedzīvotāji piedalās jautājumu apspriešanā un kādas ir viņu
tiesības. Sabiedriskā apspriešana pēc būtības ir ļoti publiska lieta un pašvaldībām nebūtu
jāvairās ar šo informāciju dalīties un publicēt savās mājaslapās.
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Nozīmīgi, ka palielinājies to pašvaldību skaits, kas veicina līdzdalīgās budžetēšanas praksi,
piemēram, šis līdzdalības veids pēc Delnas veiktā pilotpētījuma 2021. gadā ir aktualizēts jau
Saldū, Bauskā un Liepājā, zīmīgi, ka palielinājies gan 1, gan 0.5 punktus ieguvušo pašvaldību
daudzums. Delnas ieskatā šis līdzdalības veids pakāpeniski var radīt iedzīvotājos izpratni par
pašvaldības darbu un interesi par finanšu jautājumiem kopumā. Turklāt, 13. Saeimai
pieņemot jauno pašvaldības likumu, pašvaldībām līdzdalīgā budžetēšana kļūs par obligāti
ieviešamu pasākumu. Likumprojekta tekstā uz trešo lasījumu ir norādīts, ka “Dome
gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzēs finansējumu līdzdalības budžetam vismaz 0,5
procentu apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem
trim gadiem.”[1]
Lai arī domes sēžu kalendārs un laiki norādīti gandrīz visās pašvaldībās, iespēja apmeklēt
domes sēdes aprakstīta tikai Salaspils pašvaldībā. Vēl dažas pašvaldības ir nošķīrušas
atklātas sēdes no slēgtajām sēdēm. Delnas ieskatā ir jābūt viegli atrodamai informācijai par
kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes sēdē un sekot līdzi sēdes gaitai.
Sūdzību iesniegšanas kārtība specifiski aprakstīta ir tikai Jūrmalas un Rēzeknes pašvaldībās,
citviet galvenokārt pieejama kontaktinformācija saziņai ar atbildīgajām personām domē vai
arī publicēta vispārīga rakstura iesnieguma veidlapa. Tas var mazināt iedzīvotāju vēlmi
līdzdarboties, neredzot pašvaldības ieinteresētību sadarbībā, lai risinātu novērotās
problēmas un uzklausītu kritiku.

Likumprojekts “Pašvaldību likums” (Nr. 976/Lp13) pirms trešā lasījuma, 15.06.2022. Saeimas Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijas sēde.
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCate
gory=15.06.2022
[1]
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3.4

KORUPCIJAS APKAROŠANA UN ĒTIKA

Salīdzinot datus ar 2021. gada Delnas pilotpētījumā secināto, redzams, ka korupcijas
apkarošanas un ētikas jomā vērojami nelieli uzlabojumi. Daļa pašvaldību pilnveidojušas
mājaslapas un demonstrē izpratni par atklātības un pretkorupcijas būtību un nozīmi
komunikācijā ar saviem iedzīvotājiem un potenciālajiem investoriem.
Korupcijas apkarošanas jomā kā pozitīvais piemērs jāmin Rīgas pašvaldība, kura 2022. gadā
publicējusi jaunu, kvalitatīvu pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025. gadam. Arī citas
pašvaldības, piemēram, Bauska, Līvāni, Rēzekne, izveidojušas atsevišķas sadaļas, kurās
ievietota vispārīga informācija par kopējo pretkorupcijas politiku un korupcijas apkarošanu,
saņemot 1 punktu. Pus punktu saņēmušas vairākas pašvaldības, kā Ādaži, Ogre, Jēkabpils,
Limbaži, jo izveidojušas sadaļu, bet tajā vēl nav paspējušas ievietot informāciju. Vēl dažas,
tai skaitā Gulbene un Olaine, norādījušās iespēju sazināties ar Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroju (KNAB). Rēzekne un Rīga vienīgās izveidojušas korupcijas apkarošanas
plāna īstenošanas pārskatu. Tomēr, kā redzams grafikā, lielākajā daļā pašvaldību mājaslapu
korupcija nav pat pieminēta.
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Labvēlīgāka situācija ir trauksmes celšanas jomā. Grafiks liecina, ka ar trauksmes celšanu
saistītajos indikatoros ieskaitītas vairākas jaunas daļēji pilnīgu informāciju publicējušās
pašvaldības, kas nav izskaidrojušas visus procedūras norises posmus, kā arī vispusīgu
informāciju ievietojušās. Par trauksmes celšanas mehānisma pakāpenisku ieviešanu valstī
liecina arī informācija pašvaldību mājaslapās. Pēc iepriekšējā pilotpētījuma vairākas
pašvaldības izveidojušas sadaļas, kas veltītas informēšanai par iekšējo trauksmes celšanas
kanālu, daļā mājaslapu ievietoti papildinājumi – kontaktinformācija un ārējās saites. Attiecīgi
lielākajā daļā pašvaldību ievietota apmierinoša informācija par trauksmes celšanas kanālu,
tomēr joprojām virknē gadījumu trūkst trauksmes celšanas procesa skaidrojums un
iesniegumu izskatīšanas kārtības apraksts.
Daļa pašvaldību joprojām nav publicējušas savās mājaslapās ētikas kodeksus nedz domes
deputātiem, nedz pašvaldības darbiniekiem, bet kopumā rezultāti ir teju identiski
iepriekšējam pētījumam. Savukārt gadījumos, kad kodeksi ir publicēt, nereti tos ir izteikti
sarežģīti atrast. Daugavpils un Rēzeknes pašvaldības izceļamas kā pozitīvi piemēri, kuru
gadījumā publicētā informācija ļauj izprast ētikas komisijas pienākumus un to, ka tā pilda arī
konsultatīvu funkciju, abas pašvaldības saņēmušas augstāko vērtējumu, pārējās lielākoties
iztrūkst skaidrojuma par iespējamām konsultācijām. Jāuzsver, ka ētikas kodeksu pieejamība
svarīga gan iedzīvotājiem, gan pašiem deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, lai
pilnvērtīgāk izprastu ētiskas rīcības normas komunikācijā ar iedzīvotājiem un vienam ar otru.
Negatīvi jāvērtē arī fakts, ka pašvaldības joprojām nenodrošina informāciju nedz par
deputātu amatpersonu deklarācijām, nedz ziedojumiem to pārstāvētajiem politiskajiem
spēkiem, tāpat arī nesniedz ziņas par to, kā iedzīvotāji varētu piekļūt šiem datiem nacionālā
līmeņa mājaslapās. Šāda informācijas publicēšanas prakse norāde uz atklātības trūkumu
politiķu attiecībās ar saviem vēlētājiem un plašāku sabiedrību, liedz sekot līdzi lielākajiem
politisko partiju ziedotājiem un novērtēt ziedotāju ietekmi uz lēmumu pieņemšanu
pašvaldībā.
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3.6 PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Pašvaldību publicētā informācija par publiskajiem iepirkumiem atšķiras ne tikai satura, bet
arī formāta ziņā, kādā tā ir publicēta. Informācijas pieejamība par iepirkumu sarakstu un
konkursiem teju nav mainījusies - tikai 0.5 punktu sadaļā ierindojas arī divi jaunie novadi. Par
labajiem piemēriem uzskatāmas pašvaldības, piemēram, Jēkabpils un Rīga, kuras savās
mājaslapās publicē iepirkumu sarakstu, ļaujot meklēšanas sadaļā izmantot dažādus filtrus,
kā piemēram, iepirkuma statuss (noslēgts, pārtraukts, izbeigts), laika posms, meklēšana pēc
atslēgasvārdiem, kas palīdz ātri un ērti atrast meklēto. Grozījumu publicēšana mājaslapā un
ārējās saites norādīšana izceļas kā negatīvais piemērs, pašvaldībām neievietojot informāciju
regulāri vai nepublicējot vispār.
Tā kā valstī izveidota centralizētā Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), kur ievietoti ar
konkrētiem publiskajiem iepirkumiem saistīto konkursu, grozījumu dokumenti, lielākoties
mājaslapās ievietota saite uz tiem. Citās mājaslapās iztrūkst detalizētāka skaidrojuma par
sistēmas izmantošanu, tikai norāde uz EIS sākumlapu, apgrūtinot meklēšanu, tāpat arī daļā
gadījumu nav ievietoti visi būtiskākie dokumenti. Valkas pašvaldība vienīgā nav nodrošinājusi
saiti uz EIS sistēmu, ir publicējusi tikai arhīvu ar senākiem iepirkumiem. Arī EIS sistēmā
publicētā informācija daļā pašvaldību nav regulāri atjaunota vai trūkst ziņu par grozījumiem,
tādēļ arī dažu pašvaldību iegūtais punktu skaits samazinājies.
Ar iepirkumiem saistīto sūdzību iesniegšanas prakse joprojām kopumā pašvaldībās nav
attīstīta, bet Ogres un Limbažu novadu mājaslapas izceļamas, kā pozitīvi piemēri –
mājaslapās izklāstīta kārtība, kā iesniedzamas, izskatāmas sūdzības par iepirkuma procesu,
tās ieguvušas attiecīgi 1 un 0.5 punktus. Vēl arī Mārupe ievietojusi vispārīgu informāciju par
iesniegumiem, saņemot 0.5 punktus.
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3.7 PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMĀ ESOŠO UZŅĒMUMU ĪPAŠUMTIESĪBAS UN
FINANSES

Mājaslapu prakse, publicējot informāciju par pašvaldībām piederošajiem uzņēmumiem
(PPU), ir samērā atšķirīga ne tikai starp pašvaldībām. Ir arī pašvaldības, kuras savās mājaslapā
piekopj dažādu informācijas publicēšanas veidu un apjomu, runājot par savām
kapitālsabiedrībām, līdz ar to var teikt, ka pašvaldības prakses atšķiras no tā, par kuru
kapitālsabiedrību tā informāciju publicē. Dažas pašvaldības joprojām aprobežojas ar
kontaktinformācijas ievietošanu, kamēr citas publicē izvērstu informāciju par katru
pašvaldības uzņēmumu.
Jānorāda, ka kopumā visās pētniecības procesā vērtētajās sadaļās vērojami uzlabojumi, 1
punktu ieguvušo pašvaldību skaits palielinājies gan PPU skaita, gan PPU valdes indikatorā un
saistībā ar pašvaldībai piederošajām akcijām, jo iztrūkumi laboti, kļuvuši pieejami dati par
lielāku skaitu kapitālsabiedrību. Tikai Olaine nav publicējusi informāciju par PPU, bet valdes
locekļi visām kapitālsabiedrībām nav minēti Valkā, Saulkrastos, Ropažos, Olainē, Valmierā,
Rēzeknē, Liepājā, Jūrmalā. Nereti novērojama situācija, kad publicēta aktuālā informācija,
piemēram, par pašvaldības īpašumā esošo akciju skaitu, taču netiek nodrošināts situācijas
vēstures pārskats, kas ļautu labāk izprast uzņēmuma lomu pašvaldībā plašākā kontekstā. Arī
kapitāldaļu procentuālais daudzums, kas pieder pašvaldībai, atšķiras un var dažādot
publicēto informāciju, pārvirzot mājaslapas lietotāju uz ārējām saitēm. Informāciju par
piederošo akciju daudzumu sniegusi Daugavpils, Jēkabpils, Rīga, Ogre, kā arī Saldus, kas
tādu pašu rezultātu uzrādīja arī iepriekš. Ķekava informāciju nav atjaunojusi, tādēļ šogad
ieguvusi tikai 0.5 punktus.
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Pašvaldības ir izveidojušas sadaļas finanšu pārskatu ievietošanai, tomēr daļā informācija ir
vienu vai divus gadus veca, līdz ar to nesniedz pārskatu par aktuālo situāciju, tādēļ arī,
salīdzinot ar 2021. gada pilotpētījumu, pašvaldību skaits ar augstāko rezultātu ir samazinājies
līdz 15. Nefinanšu mērķu sasniegšana parasti ir apskatīta publicētajos darbības pārskatos,
bet pārsvarā informācija ir ļoti fragmentāra, tādēļ pašvaldības visbiežāk ieguvušas 0.5
punktus, daļa vispār nav izdalījusi nefinanšu mērķus, neiegūst nevienu punktu. Trūkst arī
uzskatāma apkopojuma par visām kapitālsabiedrībām kopumā, kas palīdzētu aptvert
pašvaldības iezīmes. Visbiežāk nodrošinātas saites uz uzņēmumu mājaslapām un attiecīgi
konkrēto uzņēmumu informācijas publicēšanas prakse var būt izteikti atšķirīga, tādēļ vēlama
konsekventāka standartizētas informācijas ievietošana par kapitālsabiedrībām, lai padarītu
to uztveramāku un atvieglotu meklēšanas procesu.

3.8 SUBJEKTĪVAIS LIETOTĀJDRAUDZĪGUMS
2022. gada pašvaldību atklātības izvērtējumam pievienojām arī papildu "subjektīvā lietotāja
draudzīguma" indikatoru, kuru neapskatītajām 2021. gada pilotpētījumā, bet atzinām par
būtisku, lai turpmāk vērtētu pašvaldību komunikāciju ar saviem iedzīvotajiem un
potenciālajiem investoriem.
Šī indikatora ietvaros vērtējām, kā informācija, ņemot vērā tās veidu, tiek pasniegta
mājaslapas apmeklētājam un cik ātri tā ir atrodama. Proti, pašvaldība piedāvā plašu
enciklopēdisku informācijas klāstu vai arī apstrādā informāciju un pasniedz to viegli
uztveramā un ātri ieraugāmā veidā. Augsti rādītāji iepriekšējos indikatoros nesniedz vēlamo
rezultātu, ja informācijas atrašana pašvaldības mājaslapā rada problēmas, tādēļ būtiski
izvērtēt tās lietotājdraudzīgumu – to, cik intuitīvi atrodamas un pārskatāmas informācijas
vienības.
Lietotājdraudzīgumu, pirmkārt, nosaka mājaslapas dizains – sadaļu un apakšsadaļu
iedalījums, informācijas daudzums un izvietojums lapā. Otrkārt, svarīgi tehniskie risinājumi
– dokumentu un ārējo saišu apraksti, sadaļu nosaukumu pārskatāmība, klikšķu skaits, kas
jāveic, lai nokļūtu līdz meklētajam.
Vairumā gadījumu pašvaldību mājaslapas ir daļēji draudzīgas lietotājam, saņemot 0.5
punktus. Gandrīz visās mājaslapās ir skaidri formulēti galveno sadaļu nosaukumi, taču nereti
izveidots liels apakšsadaļu skaits. Tas nevajadzīgi sadrumstalo mājaslapu gan vizuāli, gan
informatīvi, sadalot ar vienu tēmu saistītos jautājumus vairākās daļās. Raksturīga arī
neprecizitāte apakšsadaļu nosaukumos, kas paildzina meklēšanas procesu.
Daļā mājaslapu, kas saņēmušas vidēju vai zemu novērtējumu, informācijas vienības
izvietotas haotiski, turklāt failu vai saišu nosaukumi nav pietiekami skaidri, tādēļ dokumentu
meklēšana sagādā problēmas. Galvenokārt nepilnības saistītas tikai ar vienu vai divām
indikatoru kategorijām, kā pašvaldībām piederošajiem uzņēmumiem, publiskajiem
iepirkumiem. Par zemu lietotājdraudzīgumu virknē mājaslapu liecina fakts, ka atsevišķas
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informācijas vienības, piemēram, pašvaldības ētikas kodeksos reālistiski iespējams atrast,
tikai izmantojot meklētāja funkciju.
Lai gan kopumā standartizētās mājaslapas, kas veidotas pēc valsts iestādēm raksturīgā
parauga, šķietami ir lietotājam draudzīgākas un intuitīvākas, tas varētu būt daļēji saistīts ar
to, ka to apmeklētājam, kurš iepazinies ar virkni mājaslapu, izveidojas pieradums pie
konkrētās struktūras. Vienlaikus standartizēta pieeja varētu atvieglot mājaslapām labās
prakses pārņemšanu vienai no otras, mazinot tehniskus šķēršļus.
Jāatzīmē gan, ka arī mājaslapas, kas neizmanto standarta formu, kā piemēram, Bauskas un
Jūrmalas novada pašvaldības ir lietotājam draudzīgākas un saņēmušas labus rezultātus
attiecībā uz publicēto informāciju. Centieni veidot individuālo identitāti vērtējami pozitīvi,
bet negatīvi vērtējama plaša krāsu daudzveidība, vizuālu materiālu izvietošana lapas malās,
padarot daļu mājaslapu neuzskatāmas, traucējot koncentrēties.

4. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Atkārtotā izvērtējuma rezultāti liecina, ka 2022. gada mājaslapu vērtējumi saglabājas
viduvēji, iegūstot 15.5-22 punktus, lielākais iegūtais rezultāts ir 23 punkti. Lielākā daļa
pašvaldību gan ieguvušas lielāku punktu skaitu 40 indikatoros 8 jomās, tas lielā mērā
skaidrojams ar faktu, ka šogad uzlabojām metodoloģiju un kopējais indikatoru skaits
palielinājās par 3, attiecīgi arī palielinot maksimāli iegūstamo punktu skaitu līdz 40.
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Tāpat kā 2021. gada pētījumā augstu punktu skaitu pārsvarā ir ieguvušas pašvaldības ar
lielāko iedzīvotāju skaitu, kurās attiecīgi vērojama plašāka pilsoniskā aktivitāte un pieejamie
resursi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību. Taču jāizceļ, ka vienlīdz augstu vērtējumu
ieguva gan Rīgas, gan Bauskas pašvaldība. Tas ir piemērs, kas liecina – arī mazākās
pašvaldības ir spējīgas un motivētas veiksmīgi palielināt savu atklātību.
Jāatzīmē, ka neviena pašvaldība nav konsekventi uzlabojusi sniegumu visos 40 indikatoros,
taču kopumā notiek pakāpeniskas pozitīvas pārmaiņas atklātības virzienā. Tomēr atsevišķos
gadījumos rezultāti ir arī pasliktinājušies par 0.5-1.5 punktiem, kā Valmieras, Ventspils,
Jelgavas, Liepājas gadījumā. Lielākajā daļā gadījumu pozitīvas izmaiņas vērojamas
kategorijās, kas saistītas gan ar konkrētu jautājumu aktualizēšanos nacionālā līmeņa
regulējumā, kā trauksmes celšanās gadījumā, gan ar individuālu pašvaldību apņēmību
pilnveidot pieejamo informāciju, piemēram, saistībā ar domes sēdēm, pašvaldībām
piederošajiem uzņēmumiem.
Uzlabojumi mājaslapās vedina domāt, ka pašvaldības lielākoties turpina strādāt pie
mājaslapu pakāpeniskas pilnveides, aktualizējot tajās informāciju un uzlabojot komunikāciju
ar iedzīvotājiem un potenciālajiem investoriem, taču motivācija veikt būtiskus
pārkārtojumus un ieviest inovatīvus risinājumus nav augsta. Jāizsaka cerība, ka daļa
jautājumu tiks aktualizēti un risināti arī dēļ plašākas rezonanses valstī atsevišķos jautājumos,
kā arī pieņemot jauno pašvaldību likumu, kas uzliks par pienākumu daudzas jomas atklātības
ziņā uzlabot.
Kopumā labākie rezultāti visām pašvaldībām, līdzīgi kā iepriekšējā gada izvērtējumā, ir
organizatoriskās struktūras un administrācijas jomā. Jāpiebilst, ka mājaslapās, kurās šī
informācija ir ievietota, tā visbiežāk ir ievietota kvalitatīvi.
Lai arī uzlabojumi ir manāmi, tomēr zemākie rezultāti joprojām ir korupcijas apkarošanas un
ētikas jomā. Indikatori, kuros uzrādīts sliktākais sniegums ir: mēra jeb priekšsēdētaja
kalendārs, ziedojumi politiskajām partijām vai deputātiem, deputātu interešu un aktīvu
deklarācijas, līdzdalības budžeta iniciatīva, kā arī ar iepirkumu sūdzībām un dotāciju
finansējumu saistītiem jautājumiem.
Izmantotā uzlabotā metodoloģija precizēja vērtēšanas sistēmu, ļāva koncentrēties uz
nozīmīgāko konkrētajās jomās, aplūkot jaunas, būtiskas jautājumus, kā arī paraudzīties uz
pašvaldību atklātību no praktiskās puses, izvērtējot, cik viegli iedzīvotājs var atrast uz uztvert
informāciju mājaslapā. Arī turpmāk jāturpina strādāt pie metodoloģijas uzlabošanas,
komunicējot ar pašvaldībām un pielāgojot indikatorus arī attiecīgajiem regulējumiem valstī.
Pašvaldību atklātības veicināšanā būtisku pienesumu sniegs pašvaldību likuma un interešu
pārstāvības atklātības likuma pieņemšana. Tas ieviesīs jaunus sabiedrības līdzdalības un
interešu aizstāvības rīkus un pilnveidos esošos. Pašvaldībām par obligātu prasību būs
līdzdalības budžeta ieviešana, tāpat būs domes sēžu protokolu un darba kārtības, kā arī
audiovizuālas tiešraides translēšanu un materiālu publicēšanu.[1] Skaidrs, ka tas nespēs
risināt visus jautājumus un uzreiz, tādēļ īpaši nozīmīga ir izpratnes veicināšana gan
pašvaldībās, gan sabiedriskajā domā kopumā par atklātības nozīmi un ieguvumiem. Nereti
izmaiņas, kas jāveic, ir nelielas, bet tās var sniegt būtisku pienesumu.
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Kopumā 2022. gada izvērtējuma rezultāti vedina domāt, ka Latvijas pašvaldību uzņemtais
virziens atklātības veicināšanā ir ar pozitīvu tendenci. Balstoties uz iepriekš veikto analīzi un
ņemot vērā jaunā pašvaldības likuma uzstādījumus pašvaldību atklātības un sabiedrības
iesaistes jomā, Delna iesaka valdībai un lēmumu pieņēmējiem nacionālā un reģionālā līmenī
stiprināt darbu informācijas pieejamības un lietotājdraudzīguma ziņā:
•
•

•
•

•

•

Informācijas arhīva ievietošanu visās jomās, jo pilnvērtīgam situācijas izvērtējumam
var būt svarīgi redzēt procesu vai lēmumu plašākā kontekstā;
Regulāru informācijas atjaunošanu, jo gan iedzīvotāju, gan citu mājaslapas
apmeklētāju interesēs ir izpratnes gūšana par aktuālo situāciju, tas atspoguļo arī
pašvaldības vēlmi veidot dialogu;
Dokumentu un mājaslapas sadaļu nosaukumi jāveido precīzi, paskaidrojoši;
Gadījumos, ja informācija pieejama, izmantojot ārējas saites uz, piemēram,
pašvaldības uzņēmumu vai nacionāla līmeņa resursu lapām, jānodrošina
paskaidrojums, kā šajos ārējos resursos informācija atrodama;
Komunikācija ar iedzīvotājiem kopumā ir jāuzlabo, sniedzot izklāstu, piemēram, par
to, kā iespējama līdzdalība sabiedriskajās apspriedēs, domes sēdēs, kā arī
iesniedzami iesniegumi, trauksmes celšanas ziņojumi un sūdzības. Nebūtu
jāaprobežojas tikai ar attiecīgu normatīvo aktu publicēšanu.;
Lai uzlabotu komunikāciju un sekmētu atklātas pašvaldības mērķus, neatsverami
būtiska ir lietotājdraudzīga mājaslapa, kas ļauj informācijai nonākt pie iedzīvotāja,
padara jēgpilnu tās ievietošanu mājaslapā. Lapā ietvertajam informācijas
daudzumam jābūt uzskatāmam un tā struktūra jāveido tā, lai padarītu lapu vieglāk
uztveramu.

VARAM. “Saeima otrajā lasījumā pieņem jauno pašvaldību likumu". In: Jurista Vārds, Pieejams:
https://juristavards.lv/zinas/281244-saeima-otraja-lasijuma-pienem-jauno-pasvaldibu-likumu/
[1]
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