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Rīgā 2019. gada 16.septembrī 

Nr. 3.4./2019-44 

 

 

Ministru kabinetam 

Brīvības bulvāris 36,  

Rīga, LV-1050 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu 

 

Ar šo biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina Ministru kabinetu veikt 

tam deleģēto pienākumu un izstrādāt tiesisko regulējumu, kas noteikts Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.1 daļā, 

pamatojoties uz turpmāk minēto. 

 

2017. gada 20. aprīlī Saeimā tika pieņemti Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas cita starpā noteica papildināt Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu ar 9.1 daļu šādā 

redakcijā: “Papildus šā panta devītajā daļā noteiktajam cita informācija par amatpersonai 

(darbiniekam) izmaksāto darba samaksas apmēru ir pieejama valsts un pašvaldības 

institūcijas mājaslapā internetā Ministru kabineta noteiktajā apjomā. Lai aizsargātu 

amatpersonu (darbinieku) tiesības uz privāto dzīvi vai valsts drošību, Ministru kabinets ir arī 

tiesīgs noteikt informāciju par izmaksāto darba samaksas apmēru un attiecīgo amatpersonu 

(darbinieku), kura valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā netiek publiskota”. 

Grozījumi stājās spēkā 2017.gada 24.maijā, tādējādi uzliekot Ministru kabinetam par 

pienākumu pieņemt minēto regulējumu. Tomēr uz šo brīdi konkrēti Ministru kabineta 

noteikumi vēl nav pieņemti. 

 

Ar 2017. gada 23. novembra Grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, tika noteikts izteikt 

attiecīgā likuma 3. panta 9.2 daļu jaunā redakcijā1, kas likuma līmenī noteica kārtību, kādā ir 

                                                 
1 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2 daļa redakcijā, kas tika pieņemta ar 

23.11.2017.grozījumiem: “(92) Lai nodrošinātu Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību uz vārda brīvību, tai skaitā informācijas 

atklātību, ievērošanu un efektīvu īstenošanu iespējami ērti privātpersonām, visu valsts un pašvaldību strādājošo atlīdzība ir pilnīgi atklāta 
sabiedrībai šādā kārtībā: 1) institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas 

viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums 

nenosaka citādi; 2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un naudas summām, kas viņiem 
pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs publicētās informācijas pieejamību līdz 

noteiktā termiņa beigām turpina uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā; 3) Ministru kabinets nosaka tādas valsts pārvaldes iestādes, 
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publicējama amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība, tādējādi kompensējot Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.1 daļā minēto 

Ministru kabineta noteikumu neesamību. 

 

Tomēr ar Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 “Par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 

2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” apstrīdētās normas tika 

atzītas par spēkā neesošām no to spēkā stāšanās brīža, jo normu pieņemšanā netika ievērots 

labas likumdošanas princips. Līdz ar to šobrīd vairs  nepastāv tiesiskais regulējums, kas 

noteiktu kārtību, kādā ir publicējama amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam Ministru kabinetu: 

1) sniegt atbildi pēc būtības, norādot, kādā stadijā šobrīd ir Ministru kabineta 

noteikumu, kas būtu izdoti, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.1 daļu, izstrāde un kādos 

termiņos tos plānots pieņemt; 

2) gadījumā, ja konkrēto noteikumu izstrāde vēl nav uzsākta, lūdzam nekavējoties 

pieņemt lēmumu par atbilstošu Ministru kabineta noteikumu izstrādi, darba 

grupā pieaicinot atbildīgās institūcijas un organizācijas, kā arī biedrību “Sabiedrība 

par atklātību – Delna”. 

 

 

Cieņā 

 

Direktore Liene Gātere 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

                                                 
kā arī to amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas viņiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu 

dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti vispārpieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.” 


