Projekta dalībnieki: valsts un pašvaldību iestādes
Publicēts: 29.06.2021.

Šobrīd platformā izvietotas jau 86 valsts un pašvaldību tīmekļvietnes.
Ja arī jūsu iestādei ir interese par dalību projektā, tad lūgums aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt projekta vadītājai Vitai
Vodinskai, vita.vodinska@mk.gov.lv.

Ʌ

Pieteikuma forma dalībai Tīmekļvietņu vienotajā platformā 

Ja jūsu iestāde vēlas nomainīt personu, kurai piešķirta satura administratora ar īpašām tiesībām loma, lūgums aizpildīt zemāk
redzamo formu un nosūtīt projekta atbalsta komandai, atbalsts@vraa.gov.lv (subject norādot "TVP: lietotāju maiņa).

Ʌ

Satura administratora ar īpašām tiesībām maiņa 

Laika grafiks - dalījumā pa projekta grupām

Pilotprojekts, 2020 



Iekšlietu ministrija
Iepirkumu uzraudzības birojs
Kultūras informācijas Sistēmu centrs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūra
Rīgas pilsētas pašvaldība
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Veselības inspekcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Slimību profilakses un kontroles centrs

Jūnijs - augusts, 2020 

Ieslodzījumu vietu pārvalde
Labklājības ministrija
Maksātnespējas kontroles dienests
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Valsts izglītības satura centrs
Valsts policija
Valsts probācijas dienests
Valsts robežsardze
Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Valsts zemes dienests
Veselības ministrija



Augusts - septembris 



Būvniecības valsts kontroles birojs
Ekonomikas ministrija
Iekšējās drošības birojs
Izglītības un zinātnes ministrija
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Valsts administrācijas skola
Valsts darba inspekcija
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Konkurences padome

Oktobris - novembris 

Datu valsts inspekcija
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Tiesu administrācija
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”
Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”
Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”
Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Valsts vides dienests



Novembris - decembris 



Dabas aizsardzības pārvalde
Centrālā statistikas pārvalde
Civilās aviācijas aģentūra
Kultūras ministrija
Latvijas Antidopinga birojs
Nacionālais veselības dienests
Patentu valde
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Valsts asinsdonoru centrs
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Ministru kabinets un Valsts kanceleja
Finanšu ministrija

Projekta pagarinājums: 2021. gads

Marts - jūnijs 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārtikas un veterinārais dienests
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Limbažu novada pašvaldība
Līvānu novads
Ogres novada pašvaldība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Nacionālais kino centrs
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
Valsts prezidenta kanceleja



Aprīlis - jūlijs 



Ārlietu ministrija
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Latvijas Nacionālais arhīvs
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Tukuma novada dome
Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
Lauksaimniecības datu centrs
Vides pārraudzības valsts birojs

Patstāvīga dalība projektā
Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā iestādes var savu saturu no iepriekšējās mājaslapas uz jauno vietni pārcelt arī patstāvīgi,
izmantojot kādu no izstrādātajiem šabloniem. Ņemot vērā esošo projekta tvērumu, iestādes, kuras var savu saturu pārnest pašas ministrijas, padotības iestādes un pašvaldības, kas saskan ar pieejamajiem tīmekļvietņu šabloniem.

Šobrīd projektā tādas ir 11 iestādes: 

Fiskālās disciplīnas padome
Jūrmalas valstspilsēta
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Valsts dzelzceļa administrācija
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Sabiedrības integrācijas fonds
UNESCO Latvijas Nacionālās komisija
Valsts policijas koledža
Ropažu novada pašvaldība
Juridiskās palīdzības administrācija

https://www.mk.gov.lv/lv/projekta-dalibnieki-valsts-un-pasvaldibu-iestades



