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Par cieņpilnas sadarbības nodrošināšanu 

VARAM komunikācijā ar Saulkrastu novada pašvaldību 

 

Esmu saņēmis Saulkrastu novada domes 2022. gada 12. oktobra vēstuli Nr. 

7.1/2022/IZ1515 par Vides aizsardzības un reģionālas ministrijas (turpmāk arī – VARAM) 

rīcību, atsakoties pašvaldībai sniegt skaidrojumu un informāciju par augstas gatavības 

investīciju projektu apstiprināšanu1. 

No Saulkrastu novada domes iesniegtajiem materiāliem konstatēju, ka pašvaldība 

2022. gada 16. jūnijā ir lūgusi VARAM publiskot komisijas veiktā pašvaldību iesniegto 

investīcijas projektu izvērtējuma procedūras dokumentus, secinājumus un citu informāciju, 

uz kuru pamata ir pieņemti lēmumi par pašvaldību iesniegto investīciju projektu 

izvērtēšanas rezultātiem, kā arī nosūtīt minēto dokumentu apliecinātas kopijas pašvaldībai. 

VARAM, 2022. gada 30. jūnijā atbildot uz pašvaldības lūgumu, informēja par 

kopējo finansējuma apjomu un projektu skaitu, kā arī atbalstīto projektu skaitu un citu 

informāciju, sadalot mērķdotācijas pašvaldību iesniegtajiem augstas gatavības investīciju 

projektiem, nesaņemot projektu izvērtēšanas procedūras dokumentus. VARAM atbildē 

nav sniegta atbilde uz pašvaldības lūgumu pēc būtības. 

 
1 Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojums Nr. 403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas 

gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā". https://likumi.lv/ta/id/332914  

https://likumi.lv/ta/id/332914
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Ievērojot minēto situāciju, Saulkrastu novada dome 2022. gada 26. augustā ir 

vērsusies pie Jums ar lūgumu iesaistīties attiecīgās problēmas atrisināšanā. Saulkrastu 

novada domes lūgums Jūsu uzdevumā tika nosūtīta vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministram A. T. Plešam izvērtēšanai un atbildes sniegšanai. 

Atbildi uz pašvaldības atkārtotu lūgumu 2022. gada 30. septembrī sniedza VARAM 

valsts sekretāra p.i. E. Turka. Arī šajā atbildē nav sniegta atbilde pēc būtība, kā arī nav 

norādīts šādas rīcības pamatojums. 

Tiesībsarga likuma 11. panta 3. punkts nosaka, ka tiesībsargs veicina un izvērtē 

labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē. Labas pārvaldības princips plašākā 

nozīmē attiecas gan uz valsts pārvaldes iekšējām attiecībām un iekšējo organizāciju, gan 

arī valsts pārvaldes attiecībām ar privātpersonu2. Viens no valsts pārvaldes savstarpējo 

attiecību regulējošiem principiem ir sadarbības princips3, kas cita starpā paredz cieņpilnas 

komunikācijas nodrošināšanu. Formālu atbilžu sniegšana valsts pārvaldes ietvaros nav 

uzskatāma par cieņpilnu komunikāciju. Šāda rīcība nav vērsta uz efektīvas un atklātas 

valsts pārvaldes organizēšanu. 

Saulkrastu novada dome ir pamatojusi lūgtās informācijas sabiedrisko nozīmīgumu 

un nepieciešamību, savukārt VARAM sniegtās atbildes pirmšķietami ne vien nesniedz 

tiešas atbildes, bet arī nepamato, kādēļ lūgtā informācijas nebūtu sniedzama. Manā 

skatījumā, VARAM pirmšķietami nav pienācīgi īstenojusi sadarbības principu. Turklāt 

informācijas nesniegšana un saprātīga pamatojuma neesamība par attiecīgās informācijas 

neizpaušanu rada aizdomas par necaurspīdīgu un netaisnīgu procedūru iespējamību 

projektu izvērtēšanas procesā. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestās daļas pirmais teikums nosaka, ka 

valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 12. panta 3. punktu, 

aicinu Jūs iesaistīties šīs situācijas atrisināšanā, novēršot bažas par sadarbības un atklātības 

problēmām. 

Lūdzu mani informēt par panākto risinājumu. 

 

Pielikumā: 

1. Saulkrastu novada domes 12.10.2022. vēstule Nr. 7.1/2022/IZ1515; 

2. Saulkrastu novada domes 16.06.2022. vēstule Nr. 7.1/2022/IZ862; 

3. VARAM 30.06.2022. vēstule Nr. 1-132/4671; 

4. Saulkrastu novada domes 20.07.2022. vēstule Nr. 7.1/2022/IZ1044; 

5. Saulkrastu novada domes 26.08.2022. vēstule Nr. 7.1/2022/IZ1271; 

6. Valsts kancelejas 02.09.2022. vēstule Nr. 7.8.5./2022-DOC-1871-2314; 

7. VARAM 30.09.2022. vēstule Nr. 1-132/6799. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsargs        J. Jansons 

 

 

 
2 Sk. detalizētāk J. Briede, E. Danovskis, A. Kovaļevska. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. – 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 67.lp., sk. arī D. Rezevska, Labas pārvaldības princips kā vispārējais 

tiesību princips: konkretizācija un piemērošana, Publisko tiesību institūta rīkotās 5.vasaras skolas 

materiāli, Ratnieki, 2018., 20.lp.). 
3 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 54. panta pirmā daļa. https://likumi.lv/ta/id/63545#p54  

https://likumi.lv/ta/id/63545#p54
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