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Par Valsts kancelejas rīcību 

 

 

Cienījamā Straujumas kundze! 

 

Ar šo nosūtu Jums tiesībsarga atzinumu pārbaudes lietā Nr.2013-118-

27L, kas tika ierosināta, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu par 

iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu Valsts kancelejas rīcībā. 

Iesniegumā bija izteiktas pretenzijas par izveidoto automašīnu stāvvietu Rīgā, 

Tērbatas ielā pie Saktas ziedu tirdziņa, kurā tiek novietotas Valsts kancelejas 

darbinieku privātās automašīnas, tādējādi aizsedzot potenciālajiem pircējiem 

skatu uz ziedu tirdziņu, vienlaikus radot kaitējumu ziedu tirgotāju interesēm. 

Neskatoties uz to, ka Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas domes 

Satiksmes departaments bija piekritis autostāvvietas pārvietošanai, ievērojot 

ziedu tirgotāju intereses, kopš 2012.gada nogales Valsts kanceleja konsekventi 

neatbalsta priekšlikumu pārvietot kancelejas darbinieku privāto automašīnu 

stāvvietu tā, lai automašīnas neaizsegtu skatu uz Saktas ziedu tirdziņu. 

Valsts Kanceleja savās vēstulēs iesniedzējam un tiesībsargam norādīja, 

ka pārvietot automašīnu stāvvietu dažus metrus tālāk nav iespējams valsts 

aizsardzības objekta (ēkas Brīvības bulvārī 36, Rīgā) drošībai un ekspluatācijai 

noteiktās aizsargjoslas dēļ, kā arī dēļ šaušanas un spridzināšanas rezultātā 

radušos triecienviļņu un trokšņu negatīvās ietekmes uz cilvēkiem, 

mājdzīvniekiem un būvēm, kas ir šī objekta tuvumā.  

Ņemot vērā Ministru kabineta un citu ēkā Rīgā, Brīvības bulvārī 36 

strādājošo valsts iestāžu darba specifiku, šāds atteikuma pamatojums mūsu 

ieskatā ir nenopietns.  

Saskaņā ar Valsts kancelejas nolikuma 3.punktu Valsts kanceleja veic 

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās funkcijas. Savukārt Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 10.pants starp valsts pārvaldes principiem ietver principu, ka 
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valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder 

arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Valsts 

pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes 

funkcijas, nav savu interešu. 

Nolikumā Valsts kancelejai uzdots veikt virkni svarīgu valdības darba 

nodrošināšanai paredzētus uzdevumu, piemēram, - Ministru kabinetā iesniegto 

attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu juridisko analīzi, 

attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādāšanu, kā arī 

atzinumu sniegšanu par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem. 

Šo uzdevumu veikšana prasa ne tikai augstu profesionalitāti, bet arī 

tādu attieksmi pret sabiedrību, kas parādītu izcilu piemēru citām valsts 

iestādēm. 

Īstenojot Tiesībsarga likuma 11.panta trešajā punktā noteikto funkciju, 

vēlos pievērst Jūsu uzmanību apstāklim, ka tiesībsarga pārbaudes lietā izskatītā 

Valsts kancelejas rīcība, atsakoties ievērot sabiedrības daļas intereses iestādes 

darbinieku ērtību dēļ, nav atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likumā 

noteiktajiem valsts pārvaldes principiem. 

Turklāt, Valsts kancelejas un Saktas ziedu tirgotāju strīda nianses ir 

vairākkārtīgi izskanējušas masu medijos, kas viennozīmīgi nevairo valsts 

pārvaldes autoritāti sabiedrības acīs. 

Pielikumā: Atzinums pārbaudes lietā Nr.2013-118-27L uz trim lapām. 

 

Ar cieņu,  

 

 

           tiesībsargs                         J.Jansons 
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