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Plāna monitoringa un uzraudzības  
ietvars  

• Par plānā paredzēto pasākumu izpildi divas atskaites:
opar 2020. gadu - 01.02.2021

opar 2021. gadu - 01.02.2022  

• OGP neatkarīga eksperta vērtējumi (OGP Independent Reporting 
Mechanism)

• NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes 
pārraudzība un NVO viedoklis par progresu

• OGP samits 2021. gada vasarā, Seula, Dienvidkorejā 



Iesaistīto pušu forums 
(multi-stakeholder forum)

Dalībnieki
• Atbildīgās institūcijas (Valsts kanceleja, 

TM, VARAM, IUB, CFLA, KNAB, VM, ĀM, 
AiM, IZM, NVD, VID, TA, Valsts kase, SIF 
u.c.)

• Sadarbības partneri (DELNA, Providus, 
Latvijas Pašvaldību savienība, 
ManaBalss.lv)

Atbildīgo personu saraksts publiskots šeit:

www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-
parvaldiba

Uzdevumi un loma
• regulāras tikšanās 

• informācijas apmaiņa  

• ziņošana par progresu 

• savstarpēja atbalsta tīkls 

Rīki
Sharepoint OGP platforma (tostarp, OGP
repository prasības izpilde)

Facebook grupa:  

OGP - Atvērtās Pārvaldības Rīcības plāna 
īstenošanas grupa

«Iesaistīto pušu forums darbojas kā savstarpējās uzraudzības un atbalsta mehānisms.» 
(Atvērtās pārvaldības rīcības plāns, sadaļa «Iesaistīto pušu forums») 

16.oktobrī VK seminārs
atbildīgajām institūcijām
"Mūsdienīgas
sabiedrības iesaistes
metodes: kāpēc, kas un
kā?"

http://www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba
https://www.facebook.com/profile.php?id=828371407676976&ref=br_rs


Par plāna izpildi līdz 2020. gada 
oktobrim 



Darba lapas kā pasākumu virzības 
kompass



• Publisks digitāls rīks iepirkumu risku vērtēšanai

• Publisko iepirkumu līgumu datubāzes izveide

• Integritātes pakti iepirkumos un ES fondu projektos 
(publiskā iepirkuma sabiedriskā uzraudzība)

Iepirkumu 
atklātība

• Sabiedrībai nozīmīgu datu kopu atvēršana - nodokļu 
samaksa, amatpersonu deklarācijas, partiju finanses, 
valsts budžeta izdevumi, tiesu darbs, ārstniecības 
iestāžu darbs, sūdzības par iepirkumiem, izglītības 
iestādes un programmas, AUS-Atlīdzības uzskaites 
sistēma

Atvērtie 
dati

• Lobēšanas atklātības regulējuma izstrāde Saeimas 
darba grupā (regulāras sanāksmes)

• Augstāko amatpersonu atklātie kalendāri

• Apmācības ALVAP un VAS

Lobēšanas 
atklātība



• Mazināt formālismu sabiedrības iesaistīšanā (labās prakses 
apkopošana un sadarbības tīkli; Atvērtības standarts  
pašvaldībām; NVO iesaistīšana problēmu risināšanā u.c.)

• Līdzdalības regulējums un informācijas pieejamība   

• Atvērto pašvaldību kustība  - VARAM vēstule

Atvērtā 
pārvaldība 
pašvaldībās

• Efektīvas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas 
vadlīnijas un meistarklases

• Pilotprojekti - visaptverošā valsts aizsardzība; 
veselības aprūpes korupcijas riski (pateicības dāvanas), 
komunikācija diasporas iesaistei valsts pārvaldē
•Digitālie līdzdalības rīki un portāli

Sabiedrības 
iesaiste

• Zināšanu un izpratnes veicināšana par interešu 
konfliktu un korupciju 

• Atklāti pašvaldību un to kapitālsabiedrību iepirkumu 
procesi un finanšu līdzekļu izlietojums

Korupcijas 
novēršana 



OGP Neatkarīgā novērtējuma mehānisma 
ziņojums par rīcības plānu *

Ziņojuma prezentācija iesaistīto pušu forumam notika 10. septembrī

Ziņojuma galvenās atziņas: 

• Sadarbība ar sabiedrību un koprade Plāna izstrādē atbilst OGP prasībām, 
nepieciešams aktīvāk   popularizēt procesu, publicēt atlases kritērijus un sanāksmju 
kopsavilkumus;

• Svarīgi nodrošināt politisko atbalstu un iesaistīt augsta līmeņa amatpersonas;
• Aicina veikt aktivitātes, kas mudina iedzīvotājus izmantot atvērtos datus;
• Svarīga ir līdzdalības metožu piemērošana praksē;
• Aicina domāt par transformatīvām apņemšanām  (kas maina ierasto lietu kārtību);
• Ilgtermiņa atvērtās pārvaldības stratēģija varētu vairot ietekmi (plāni – tikai kā ietvari 

tās izpildei)

* IRM Design Report for Latvia's 2019-2021 OGP action plan



www.opengovpartnership.org/members/latvia

www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba

https://www.opengovpartnership.org/members/latvia/
https://www.opengovpartnership.org/members/latvia/


OECD atvērtās pārvaldības 
aktualitātes 

• OECD Innovative Citizen Participation Network

OECD veido neformālu mūsdienīgu līdzdalības metožu ekspertu tīklu. Šobrīd tajā nav 
Latvijas pārstāvja. OECD aicina Latvijas valsts vai ne-valstiskā sektora pārstāvi piedalīties. 

www.oecd.org/gov/open-government/about-the-oecd-innovative-citizen-participation-
network.pdf

• Neatkarīgs pilsoniskās telpas novērtējums – OECD Civic Space Scan

OECD piedāvā veikt izvērtējumu par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, kas būtu 
balstīts citu valstu pieredzē un starptautiskos standartos.  

(25.000 EUR)

http://www.oecd.org/gov/open-government/about-the-oecd-innovative-citizen-participation-network.pdf

