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Atvērtā pārvaldības partnerības kopīgās vērtības  

Atklātība Atbildība
Sabiedrības 
līdzdalība

Tehnoloģijas un 
inovācijas



Latvijas 
sešas 
apņemšanās 

Iepirkumi un līgumi

Datu atvēršana

Interešu pārstāvniecība un 
lobēšana 

Atvērtās pašvaldības

Sabiedrības iesaiste

Korupcijas novēršana



Publisko iepirkumu monitorēšana, izmantojot Integritātes paktu

sabiedriskā uzraudzība publisko iepirkumu  jomā

Iepirkumu līgumu datu publicēšana, digitāls rīks risku identificēšanai 
iepirkumos  

sabiedrības iesaiste, izmantojot šo informāciju

1.Publisko iepirkumu un līgumu atklātība



• nodokļu samaksa

• amatpersonu deklarācijas

• partiju finanses 

• budžeta izdevumi 

• tiesu un tiesnešu darbs 

• ārstniecības iestādes 

• iepirkumi 

• izglītības iestādes 

• cilvēkresursi un atlīdzība 
valsts pārvaldē

 Sabiedrības iesaiste, šos 
datus izmantojot

2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu 
atvēršana 



Lobēšanas atklātības likuma izstrāde 

 darbā grupā Saeimā nodrošināta sabiedrības iesaiste 

Izglītošanas pasākumi par pārstāvēto interešu atklātību

 sabiedrības iesaiste (oganizatori, lektori, dalībnieki)

3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība 



Stiprināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldībās 

aktuālas informācijas pieejamība pašvaldībās 

Atvērto pašvaldību kustība 

 Sabiedrības iesaiste visos šajos pasākumos un - kā 
rezultāts! 

4. Atvērtā pārvaldība pašvaldībās



prasmes un zināšanas valsts institūcijās, pašvaldībās 
un jauniešu vidū 

e-līdzdalības rīki  

Iedzīvotāju iesaistes labās prakses pilotprojekti: 

5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un 
sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā

visaptverošās 
valsts 

aizsardzības 
sistēmas izveide

korupcijas riski 
sabiedrības 

veselības jomā

diasporas
iesaiste lēmumu 

pieņemšanā 



izpratne par interešu konfliktu un neiecietība pret 
korupciju

 sabiedrības informēšana par korupcijas sekām un 
cēloņiem (lietojot inovatīvas metodes)

korupcijas risku mazināšanai veselības aprūpes sistēmā 

•  iedzīvotāju, kuri saņem veselības aprūpes 
pakalpojumus, iesaiste

6. Korupcijas novēršanas pasākumi



Atvērtās pārvaldības ieguvumi

• Latvija - atvērta, atbildīga un iedzīvotājus 
iesaistoša valsts 

• Platforma nozaru, varas atzaru, valsts un pašvaldību 
saliedētam darbam sabiedrības interesēs

• Vairojot atklātību, augs sabiedrības uzticēšanās

• Iespēja apgūt citu valstu labo praksi

• Koprade valsts institūcijām ar sabiedrības pārstāvjiem



Plāna pilna versija:  

likumi.lv/ta/id/312544-par-latvijas-ceturto-nacionalo-atvertas-
parvaldibas-ricibas-planu-20202021-gadam

Par OGP un iedzīvotāju iesaisti:

www.opengovpartnership.org

https://likumi.lv/ta/id/312544-par-latvijas-ceturto-nacionalo-atvertas-parvaldibas-ricibas-planu-20202021-gadam
https://www.opengovpartnership.org/

