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Par vadlīnijām 

 

Vadlīniju mērķis ir sniegt atbalstu Ķekavas pašvaldībai un Ķekavas novada iedzīvotājiem 

savstarpējās sadarbības veidošanai, lai pašvaldības pieņemtie lēmumi un rīcība būtu 

demokrātiski apspriesta un saskaņota ar novada iedzīvotājiem, ieklausoties viņu vajadzībās. 

Vadlīnijas veido divas galvenās sadaļas: pirmajā daļā izskaidroti labas sabiedrības līdzdalības 

pamatprincipi, kurus svarīgi ņemt vērā, nodrošinot sabiedrības līdzdalību, bet otrajā daļā 

aprakstītas galvenās sabiedrības līdzdalības metodes, kas šobrīd pieejamas pašvaldībās, kā 

arī tās, kuras drīzumā tiks ieviestas, līdz ar jauna Pašvaldību likuma pieņemšanu.  

Vadlīniju izstrāde balstīta uz pētījumiem par Latvijas pašvaldību pieredzi sabiedrības 

līdzdalības nodrošināšanā, starptautiskajiem standartiem šajā jomā, normatīvo regulējumu 

(spēkā esošo un izstrādes stadijā esošo), kā arī fokusgrupām ar Ķekavas novada NVO 

pārstāvjiem un pašvaldības deputātiem un darbiniekiem. 

 

Kādēļ sabiedrības līdzdalība pašvaldībā ir svarīga? 

 

Sabiedrības līdzdalība ir ļoti svarīga ikvienai pašvaldībai, jo tā palīdz attīstīties pašvaldībai 

atbilstoši tam, kādu to vēlas redzēt tās iedzīvotāji.  

Galvenie sabiedrības līdzdalības ieguvumi pašvaldībā iedzīvotājiem un pašvaldībai: 

 tā palīdz izprast iedzīvotāju patiesās vajadzības, nevis balstīties uz saviem 

priekšstatiem, kas iedzīvotājiem varētu būt svarīgi; 

 tā uzlabo pašvaldības darba kvalitāti – pašvaldībai ir motivācija regulāri uzlabot savu 

darbību;  

 tā veicina atbildību par lēmumu pieņemšanu, stiprina atklātību, jo sabiedrība 

nodrošina sabiedrisku uzraudzību pār pašvaldības darbu; 

 tā palīdz labāk izvērtēt lēmumu ietekmi – kā un vai tas sasniegs mērķi; 

 tās ir papildu “darba rokas” pašvaldībai, lai sniegtu labākus pakalpojumus, veidotu 

saliedētākas vietējās kopienas, kā arī palīdzētu reaģēt krīzes situācijās utt.  

 tā palīdz atrast kompromisus sarežģītos, nepopulāros jautājumos, mazina 

konfliktus- ko var panākt tikai dialogā un saziņā ar sabiedrību; 

 tās ietvarā var novērtēt, cik saprotama iedzīvotājiem ir pašvaldības iniciatīva, 

priekšlikums – diskusijas, līdzdalības aktivitātes to labi parāda un ļauj pašvaldībai 

tās uzlabot; 
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 tā veicina iedzīvotāju atbildīgumu par pašvaldības darbību – iedzīvotāji gatavi 

līdzdarboties, paši panākt uzlabojumus, izjust atbildību par savu teritoriju; 

 tā veicina iedzīvotāju sadarbību, spēju apvienoties kopīgiem mērķiem, solidarizēties 

– iedzīvotāji viens otram vairāk uzticas, jūtas drošāk; 

 tā veicina uzticēšanos pašvaldības institūcijām, amatpersonām – ja sabiedrības 

līdzdalība ir regulāra un labi īstenota – iedzīvotāji vairāk atbalsta pašvaldības 

pieņemtos lēmumus, tos uzskata par leģitīmiem un respektē; 

 tā veicina noturīgumu pret dažādiem apdraudējumiem – dezinformāciju, baumām, 

konfliktiem – iedzīvotāji spēj labāk kritiski tos izvērtēt; 

 tā ir demokrātija darbībā – iedzīvotājiem jābūt iespējām ietekmēt savu dzīvi, 

pašvaldību darbību starp vēlēšanām, u.c. 

Iedzīvotāju pasivitāte ir ļoti nopietns signāls, ka kaut kas pašvaldībā nav kārtībā, tam 

jāpievērš uzmanība un jāmeklē risinājumi. Šādos gadījumos tā ir abu pušu problēma - gan 

pašvaldības, gan iedzīvotāju un tai jāmeklē izcelsme. Cēloņi var būt dažādi un daudzi 

vienlaikus, piemēram, neuzticēšanās varai, citiem iedzīvotājiem, slikta līdzdalības pieredze, 

informācijas trūkums līdzdalības iespējām, nespēja uzņemties atbildību, pašvaldības 

intereses trūkums par iedzīvotāju vajadzībām un daudzi citi. Svarīgi neapstāties pie 

secinājuma, ka sabiedrība ir pasīva, bet meklēt veidus, kā šo situāciju uzlabot! 

Sabiedrības līdzdalība nav process, kas atrauts no pārējiem pašvaldības vietējās dzīves 

jautājumiem. Tā ir neatņemama pašvaldības darbības daļa, gan tad, kad pašvaldībā tiek 

pieņemti lēmumi, gan tad, kad pašvaldība vienojas par to, kā tā attīstīsies, gan par to, kā tiks 

tērēts tās budžets un daudziem citiem jautājumiem. Šāda sabiedrības līdzdalības loma 

nenozīmē,  ka citu pušu – pašvaldības ekspertu, darbinieku, deputātu nozīme nesamazinās.  

Katrai no iesaistītajām pusēm ir sava atbildība, labākais rezultāts ir iespējams, kad tās visas 

sadarbojas, nevis strādā katra pati par sevi.  

 

Kādēļ Ķekavas novadā ir nepieciešams ieviest plašākas 

līdzdalības iespējas sabiedrībai? 

 

Ķekavas novadā dzīvo aktīvi iedzīvotāji, kuri pulcējas ap kopīgām interesēm, dara to 

dažādās jomās, īpaši kultūras un sporta jomā. Dati liecina, ka pēc administratīvi teritoriālās 

reformas Ķekavas novadā kopumā ir reģistrēts liels nevalstisko organizāciju skaits – kopumā 

ap 350 biedrību un 13 nodibinājumu (2021.gadā Ķekavas novadā reģistrētas 294 biedrības 

un 9 nodibinājumi, Baldonē 81 biedrība un 4 nodibinājumi), turklāt tikai nedaudzas no 
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organizācijām nebija iesniegušas gada pārskatu par 2019.gadu1. Taču izpēte parāda, ka 

pašvaldība par NVO skaitu, un situāciju šajā sektorā nav pietiekami informēta, līdz šim nav 

apzinājusi tās un zina organizācijas, kurās pašvaldības deputāti, darbinieki kādu pazīst 

personīgi vai paši bijuši iesaistīti. Likumsakarīgi, ka nenotiek aktīva sadarbība ar NVO.  

2017.gada pētījuma ietvaros veiktajā aptaujā iedzīvotāji par līdzdalības iespējām bija kritiski 

un absolūts vairākums aptaujāto jeb 85% no aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskatīja, ka 

Ķekavas novada pašvaldībā nav izveidota kvalitatīva iedzīvotāju iesaistes un lēmumu 

ietekmēšanas sistēma2. Aptaujas dati liecināja, ka iedzīvotāji nav bijuši apmierināti ar 

informācijas pieejamību par pašvaldību, par pašvaldības budžetu, neuzticējās darbiniekiem.  

2021.gada pētījumā secināts, ka pašvaldības finansiālais atbalsts NVO ir bijis nepietiekošs, 

attiecināms uz ierobežotām aktivitātēm, bet aktīvāko NVO darbība ir cieši saistīta ar 

vietējiem politiķiem, organizācijas izteikti aktivizējas pirms vēlēšanām, pārējā laikā mazāk 

aktīvas3.  

Arī 2022.gada februārī notikušajā fokusgrupā šo vadlīniju izstrādei, aktīvākās NVO kopumā 

atzina, ka līdzdalības sistēma pašvaldībā ir nepietiekama, trūkst skaidrības par to, kā 

iedzīvotāji var iesaistīties pašvaldības darbībā, pašvaldība reti konsultējas ar novada NVO 

un neizprot NVO vajadzības, kā arī trūkst skaidras, caurskatāmas sistēmas, kā pašvaldība 

piešķir NVO finansējumu.  

Neskatoties uz kritisku vērtējumu, gan NVO pārstāvji, gan pašvaldības pārstāvji 

fokusgrupās atzina, ka ir gatavi veidot ciešāku sadarbību, to būtu nepieciešams uzlabot4.  

Vadlīnijas būs noderīgs atbalsts gan NVO, gan pašvaldībai, lai izmantotu šo brīdi, kad abas 

puses ir nonākušas pie izpratnes, ka sabiedrības līdzdalība novadā ir jāstiprina, lai, kopā 

strādājot, ieviestu plašākas sabiedrības līdzdalības iespējas, radītu labu sistēmu, kā 

iedzīvotāji ikdienā var iesaistīties pašvaldības darbā. 

 

  

                                                      
1 Lursoft dati minēti ņemti no pētījuma: Dina Bite, Uldis Dūmiņš, ”Nevalstisko organizāciju atbalsta 
nodrošinājums Mārupes, Olaines un Ķekavas novados”, Oktobris 2021, 28.lpp. Pētījums veikts 
projektā “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, pēc biedrības “Partnerība Daugavkrasts” pasūtījuma. 
2 “Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā: Ķekavas novada piemērs”, pētījuma veicējs: Sociālās 
inovācijas centrs, 2017.gads. Pētījums pieejams šeit: https://kekava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/#  
3 Dina Bite, Uldis Dūmiņš, ”Nevalstisko organizāciju atbalsta nodrošinājums Mārupes, Olaines un 
Ķekavas novados”, Oktobris 2021, 28.lpp. Pētījums veikts projektā “Kaimiņu sadarbība kopīgai 
attīstībai”, pēc biedrības “Partnerība Daugavkrasts” pasūtījuma. 
4 Vadlīniju izstrādei notika divas fokusgrupas – viena ar NVO pārstāvjiem (23.02.2022.) un otra ar 
novada domes deputātiem un darbiniekiem (10.03.2022.).  

https://kekava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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I LABAS SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PRIEKŠNOTEIKUMI PAŠVALDĪBĀS 

 

Neviens izcili izstrādāts normatīvais akts, kurš uzliek par pienākumu pašvaldībai vai valstij 

nodrošināt sabiedrības līdzdalību nenoved pie aktīvas, darbības vietējās kopienas un labas 

sadarbības starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Ar likuma palīdzību ir grūti radīt patiesu 

interesi un sabiedrības līdzdalības dzīvotspēju, izšķirīga ir izpratne par to, ka tā ir svarīga 

labi pārvaldības pašvaldības daļa un tas ir sabiedrības pienākums, būt atbildīgiem un 

iesaistīties vietējā pārvaldē biežāk nekā reizi četros gados vēlēšanās.  

Sabiedrības līdzdalība ir laiks un resursi, ko iegulda visas iesaistītās puses, jo parasti 

līdzdalība prasa motivāciju, laiku, intelektuālo ieguldījumu, lielākas vai mazākas izmaksas 

kā pašvaldībai, tā sabiedrībai. Svarīgi pret to atbildīgi izturēties, lai šis ieguldījums sniegtu 

labāko atdevi. Šajā nodaļā ir uzskatīti septiņi būtiskākie principi, kurus jāizvērtē, veidojot 

sabiedrības līdzdalības sistēmu, plānojot ikvienu līdzdalības pasākumu vai lemjot tajā 

piedalīties.  

 

1. ATKLĀTA UN CAURSKATĀMA PAŠVALDĪBAS DARBĪBA  

 

Vai jūs būtu gatavi investēt uzņēmumā, par kuru jums ir visai maz informācijas, tai skaitā 

par uzņēmuma darbības rādītājiem, darbinieku profesionalitāti, lēmumu pieņemšanas 

procesu? Visticamāk nē, jo negribētu riskēt, ka jūsu ieguldījums pazūd slikti pārvaldībā 

uzņēmumā un jūs nesaņemsiet finansiālu un profesionālu gandarījumu. Līdzīgi ir ar 

sabiedrības līdzdalību. Svarīgi, ka pašvaldība ir labi pārvaldīta, tās darbība ir atklāta, 

lēmumu pieņemšanas process izsekojams un caurskatāms, pašvaldība regulāri atskaitās par 

savu darbību, skaidro lēmumus, regulāri iesaista iedzīvotājus.  

Ko tas nozīmē praksē? Pašvaldībai proaktīvi, regulāri un iespējami plaši jāinformē savi 

iedzīvotāji par tās darbību visās jomās, lai iedzīvotājiem būtu iespēja izsekot tam, kādus 

lēmumus pašvaldība pieņem, kāds ir to pamatojums un ietekme – gan ikdienas līmenī, gan 

par stratēģiskākiem jautājumiem – pašvaldības budžetu, attīstības mērķiem.  

Papildus savas darbības maksimālai atklātībai, pašvaldībai jāsniedz informācija arī par pašu 

sabiedrības līdzdalību – kā iedzīvotāji var iesaistīties tās darbībā, ka pašvaldība sagaida, ka 

iedzīvotāji iesaistīties un kā to var izdarīt.  

Atklātības un caurskatāmības trūkums atstāj negatīvu ietekmi uz daudzām jomām, rada 

riskus nelietderīgiem tēriņiem, interešu konfliktiem, korupcijai, pašvaldības mantas 

izšķērdēšanas riskus. Tad sabiedrībai motivācija līdzdalībai būs zema vai tādas nebūs vispār.   
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SVARĪGI! 

Pašvaldībām normatīvie akti uzliek par pienākumu savās mājas lapās veidot sadaļu 

“Sabiedrības līdzdalība”, svarīgi, ka šī sadaļa būtu informatīva, aptvertu visas līdzdalības 

iespējas, kādas pašvaldībā pastāv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESKATIES! 

Ieteikumi pašvaldību lielākai atklātībai 2021.gada nogalē apkopoti Atvērtības standartos un 

pieejami šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/media/29469/download  

 

Kā nodrošināt pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesa caurskatāmību? 

Savlaicīgi publicēt informāciju par visām iecerēm, kas paredz ieviest nozīmīgas izmaiņas un 

vai skar nozīmīgu sabiedrības daļu, un to pastāvīgi skaidrot, publicējot: 

- informāciju pašvaldības mājas lapā par ieceri uzsākt darbu pie lēmuma projekta, 

norādot atbildīgo iestādi un kontaktpersonu;  

- informāciju par komitejas sēdēm, to darba kārtību, lēmumprojektiem, kā arī  

informāciju par iespējām piedalīties komiteju sēdēs; 

- komitejas sēdes protokolu, kurā var izsekot pašvaldības darbinieku argumentiem, 

politiskajām debatēm, balsojuma procesam, rezultātiem;. 

- informāciju par domes sēdēm, to darba kārtību, lēmumprojektiem, iespējām 

piedalīties domes sēdē.  

- domes sēdes protokolu, audio/video ierakstu. 

 

Informācija, kuru būtu noderīgi publicēt pašvaldības mājas lapas sadaļā “Sabiedrības 

līdzdalība”: 

- par konsultatīvajām padomēm, darba grupām (ja tajās tiek iekļauti sabiedrības 

pārstāvji), to sastāvu, darbību, iespēju tajās iesaistīties; 

- par iedzīvotāju, NVO iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā – komiteju, 

domes sēdēs un kā tām pieteikties;  

- par kontaktpersonu, ar kuru sazināties par sabiedrības līdzdalības jautājumiem;  

- par projektu konkursiem NVO un iedzīvotājiem, konkursu nolikumiem, konkursa 

komisijas sastāvu, rezultātiem; 

- par aktuālajām līdzdalības iespējām: ja pašvaldībā notiek kādas līdzdalības aktivitātes, 

publiskās apspriešanas; 

- u.c. katrai pašvaldībai būtisku informāciju. 

 

https://www.varam.gov.lv/lv/media/29469/download
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2. LABA IZPRATNE PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS SVARĪGUMU 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ 

 

Laba sabiedrības līdzdalība iespējama vien tad, ja pašvaldībai patiesi interesē – ko domā 

iedzīvotāji. Izpratnei par sabiedrības līdzdalības nozīmi ir jābūt gan pašvaldības 

darbiniekiem, gan pašvaldības gala lēmumu pieņēmējiem – vietējiem deputātiem. Ja 

līdzdalības process būs formāls, bez patiesas intereses par iedzīvotājiem un viņu 

vajadzībām, šāds sabiedrības līdzdalības process tikai šķērdēs pašvaldības resursus, 

padziļinās neuzticēšanos un var pat nodarīt lielāku kaitējumu nekā tad, ja līdzdalības 

aktivitāte netiktu rīkota. 

Iespējas, kā pašvaldībā veidot izpratni par līdzdalības nozīmīgumu: 

 regulāra sekošanu sabiedrības noskaņojumam, rīko un izvērtē aptaujas, to 

rezultātus ņem vērā; 

 līdzdalības aktivitāšu plānošanā un rīkošanā iesaistīt plašāku darbinieku loku, 

kuriem ir svarīgi sasniegt iedzīvotājus, dzirdēt viņu viedokli, jo viņi būs atbildīgi par 

viedokļu ņemšanu vērā – lēmumprojektu izstrādi, citām darbībām; 

 līdzdalības aktivitātes ir vietējo politiķu obligāts pasākums – politiķiem ir uzticēta 

vietējā vara, viņiem jābūt konstantā saziņā ar iedzīvotājiem, tai skaitā gadījumos, 

kad pašvaldība rīko līdzdalības pasākumus. Ja pašvaldības darbiniekiem būs patiesa 

interese, bet politiķiem tādas trūks, līdzdalības aktivitātēm būs ievērojami mazāka 

nozīme.  

 pašvaldība regulāri izvērtē savu darbību un sniegtos pakalpojumus, klientu 

apmierinātību un to atbilstoši uzlabo. 

Kā veidoties labākai izpratnei pašā sabiedrībā: 

 regulāri sekot līdzi pašvaldības darbībai medijos, sociālajos medijos, pašvaldības 

mājas lapā; 

 trūkstot būtiskai informācijai, pieprasīt to no pašvaldības; 

 jautājumus, kurus var atrisināt bez pašvaldības iesaistes – uzņemties iniciatīvu, 

piepulcināt kaimiņus, draugus un tos atrisināt pašiem; 

 sekot pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesam, veikt sava veida sabiedrisko 

uzraudzību, vai pieņemtie lēmumi ir saprotami, izsvērti, atbilst sabiedrības 

interesēm.  

 u.c. 
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3. PIETIEKAMI RESURSI SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI 

 

Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana vienmēr prasīs resursus – darbinieka darba laiku, 

finansiālas izmaksas. Izmaksu lielums būs atkarīgs no sabiedrības līdzdalības metodes. 

Tādēļ pašvaldībai, plānojot iestāžu darbu, ir jāparedz pietiekami līdzdalības nodrošināšanas 

resursi. Sabiedrības līdzdalības organizēšana prasa arī labas iemaņas darbam ar sabiedrību. 

Tās nepiemīt katram darbiniekam, tās apgūst praksē, kā arī regulāri papildina zināšanas, 

izmantojot profesionāļu palīdzību. Var būt situācijas, kur labāks līdzdalības process būs, 

piesaistot profesionāļu atbalstu.   

Biežākā kļūdas, kas rodas, nepietiekami plānojot vai neplānojot resursus:  

 
 līdzdalības organizēšana tiek uzdota kādam no pašvaldības darbiniekiem esošo 

pienākumu ietvaros, neieplānojot tam nepieciešamo laiku. Darbinieks ir 
pārstrādājies, no tā cieš gan tiešie pienākumi, gan līdzdalības pasākumu kvalitāte;  

 līdzdalības organizēšana tiek uzticēta kādam, kuram nav zināšanu, prasmju, lai 
rīkotu līdzdalības aktivitātes, piemēram, ir nepievērš uzmanību, ka ar līdzdalības 
aktivitāti nav izdevies aizsniegt tos iedzīvotājus, kurus risināmais jautājums skar 
vistiešāk utt.;  

 sabiedrības līdzdalībai rezervēts nepietiekams laiks, iedzīvotājiem īsti nav iespēju 
iesaistīties un izteikt viedokli vai arī ar savu piedalīšanos iedzīvotāji pēc būtības vairs 
nevar apspriežamajā jautājumā ko būtiski mainīt. Rezultātā visas puses no šī 
pasākuma aiziet neapmierinātas, jo nav sasniegušas mērķi.   

 sabiedrībai netiek nodrošināta atgriezeniskā saite, kuras sniegšana arī prasa 
resursus, bet tos aizmirst ieplānot.  

Arī sabiedrības resursi ir ierobežoti. Iedzīvotājiem ir privātā dzīve, profesionālie pienākumi, 

daudzi ierobežojumi, hobiji utt. Iedzīvotāju iespējas ieguldīt savu brīvprātīgo darbu, laiku 

ir ierobežota, ko svarīgi respektēt. Sabiedrības līdzdalībai jābūt abpusēji cieņpilnai. 

Ko var darīt NVO, ja tām pietrūkst resursu, tai skaitā, ekspertīzes, lai iesaistītos: 

 izvirzīt prioritātes, kuros jautājumos organizācijai ir svarīgi iesaistīties; 

 sadarboties ar citām NVO, veidot koalīcijas, kooperēties. Arī pašvaldībai būs vieglāk 

sadarboties, ja sarunas partneris būs vairāku organizāciju koalīcija, nevis katra 

organizācija atsevišķi; 

 izmantot organizāciju atbalstu, kurām ir vairāk zināšanu un resursu, lai iesaistītos 

un vienotos par informācijas apmaiņu vai sadarbību šajā procesā.  
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4. APZINĀTAS UN AIZSNIEGTAS VISAS SVARĪGĀKĀS MĒRĶGRUPAS 

 

Izskatāmie jautājumi ne vienmēr skar visas sabiedrības intereses, katrā gadījumā mērķgrupa 

var atšķirties. Visplašākā mērķgrupa – visi pašvaldības iedzīvotāji - var būt stratēģiskos 

jautājumos, piemēram, pašvaldības attīstības plānošanas procesā, pašvaldības darbības 

novērtēšanā, utt.), bet visbiežāk jautājumu loks skars, noteiktas, mazākas sabiedrības 

grupas, piemēram, jauniešus, sociālās palīdzības saņēmējus, būvobjekta kaimiņus, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, personas ar īpašām vajadzībām, atbalsta personas, 

noteiktas ģeogrāfiskas teritorijas/ielas iedzīvotājus utt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGI! 

Katrai no mērķgrupām ir savas vajadzības, kuras sabiedrības līdzdalības procesā ir svarīgi 

respektēt: strādājošie nevarēs piedalīties līdzdalības pasākumā dienas vidū, senioriem būs 

mazāk piemērotas publiskās apspriešanas attālinātā formā, bet publiskas apspriešanas 

rīkošana novada centrā pagasta iedzīvotājiem izmaksās maksās naudu un laiku (arī lielāku 

motivāciju), lai uz centru atbrauktu.   

Katrai sabiedrības grupai ir atšķirīgas zināšanas, spējas, prasmes aizstāvēt savas intereses. 

Cilvēki, kuri ikdienā nav nekādā veidā bijuši saistīti ar pašvaldību, maz iesaistījušies, varētu 

būt biklāki iesaistīties, kā arī zemu vērtēt savu kompetenci. Tādēļ darbā ar šo grupu 

nepieciešams respektēt pieredzes trūkumu un atrast atbilstošāko veidu, kā cieņpilni 

konsultēties. Minēto iemelsu dēļ ir svarīgi uzrunāt tieši skartās mērķgrupas, nevis sagaidīt, 

ka tās pašas atsauksies. Savukārt tās sabiedrības grupas, kuras piesakās pašas, visbiežāk ir ar 

zināšanām vai ir motivētas piedalīties, tām ir finansiāla vai cita rakstura interese. Šī grupa 

labāk spēs aizstāvēt savas intereses.  

 

Daži kontroljautājumi mērķgrupu identificēšanai: 

1) Kuru sabiedrības grupu lēmums ietekmēs tieši? 

2) Kuru sabiedrības grupu lēmums ietekmēs netieši?  

3) Kuras sabiedrības grupas kādu iemeslu dēļ jau ir izrādījušas interesi iesaistīties (aktīvisti, 

NVO, eksperti)?  

4) Kuru sabiedrības grupu atbalsts ir būtisks, lai pašvaldības lēmumu atbalstītu plašāka 

sabiedrība?  

Visbūtiskāk ir sasniegt tās sabiedrības grupas, kuras lēmums skars tieši un kuras lēmums skars 

netieši, proti, kaut kādā veidā skars arī šīs grupas.  
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Kā sasniegt mērķgrupu? 

Noderēs princips: pašvaldība dodas pie iedzīvotājiem, nevis sagaida iedzīvotājus atnākam. 

Princips gan tiešā nozīmē – pašvaldībai fiziski jādodas tur, kur ir tās mērķgrupa, gan 

pārnestā nozīmē – proaktīvi jāinformē iedzīvotāji, jāuzrunā iesaistīties, nevis jāsagaida, kad 

iedzīvotāji sāks pieprasīt iesaisti. Taču gaidīt uz izmaiņām nevajadzētu arī pašai sabiedrībai. 

Gadījumos, kad pašvaldība pati ir pasīva iesaistīt iedzīvotājus, aktīvajiem iedzīvotājiem 

jāuzņemas iniciatīva un regulāri jāklauvē pie pašvaldības durvīm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGI! 

Sabiedrības līdzdalības process neaizstās pašvaldību ekspertu darbu, sabiedrības līdzdalības 

rezultātā iedzīvotājiem nav tādu prasmju un arī pienākuma piedāvāt gatavus kādas 

problēmas risinājumus, tas būs jādara pašai pašvaldībai. Sabiedrības loma ir dalīties ar savu 

pieredzi, formulēt vajadzības, izteikt viedokli. 

 

 

 

Padomi mērķgrupu sasniegšanai: 

1. Pašvaldībai jāveido “telefona grāmata” jeb kontaktu liste par NVO, kas darbojas 

pašvaldības teritorijā, apzinot to darbības jomu, interesi iesaistīties pašvaldībās darbībā. 

2. Gadījumos, kad mērķa grupa ir pasīva, tās intereses nepārstāv kāda NVO, pašvaldībai 

jāmeklē veidi, kā to aizsniegt citādi, tai skaitā, izmantojot neordinārākus risinājumus. 

Piemēram: izmantot e-klasi, lai aizsniegtu skolas vecuma bērnus, vecākus; rīkot 

fokusgrupas ar noteiktas sociālās grupas pārstāvjiem, viņus uzaicinot personīgi; rīkot 

tikšanos apkaimē uz vietas, ja jautājumi skar noteikto teritoriju; vērsties pie senioru 

pašdarbības kolektīva, ja jāsasniedz seniori, sporta klubos – ja jautājumi skar šo jomu un 

tur tiekas tiešā mērķgrupa. TAČU neaizmirst, vai nav citas grupas, kuras arī jautājums 

skar, bet netieši.   

3. Gadījumos, kad nav iespējams tiešo mērķgrupu aizsniegt vai pašvaldībai trūkst tam laika, 

ir vērts apzināt citu pašvaldību pieredzi līdzīgā situācijā, lai no tās mācītos. Šādās 

situācijās ir lietderīgi noturēt konsultācijas ar jomas ekspertiem, kuriem būs plašākas 

zināšanas par problēmjautājumu, arī mērķgrupu vajadzībām, tipiskām problēmām, citu 

valstu pieredzi utt.  



11 
 

5. LĪDZDALĪBAS MĒRĶIEM IZVĒLĒTS PIEMĒROTĀKAIS 

IESAISTĪŠANĀS VEIDS 

 

Sabiedrības līdzdalības instrumentu klāsts ir ļoti plašs, tādēļ pašvaldībai un iedzīvotājiem ir 

iespēja atrast piemērotāko līdzdalības veidu. Dažkārt līdzdalības mērķis var būt vienkārša 

informācijas iegūšana/ nodošana, lai noskaidrotu pašvaldības sniegto pakalpojumu 

izmantošanas iespējas, kādus noteikumus utt. Taču citos jautājumos iedzīvotāji vēlēsies 

daudz dziļāku iesaisti, lai varētu ietekmēt pašvaldības darbības jomu, pakalpojuma kvalitāti, 

panākt, ka pašvaldība risina kādu jautājumu. Tad būs jāmeklē citas sabiedrības līdzdalības 

metodes. Visbiežāk izdala piecas līdzdalības pakāpes, pēc to mērķa un sabiedrības iesaistes 

pakāpes. Tās apkopotas tabulā 12.lpp. 

Biežāk izmantotas ir tādas formas kā iedzīvotāju aptaujas, taču tā ir pasīva forma, kurā 

saziņa notiek vienā virzienā – pašvaldība uzdod jautājumu iedzīvotājiem, bet nenotiek 

diskusija, kad iedzīvotāji var uzdot jautājumus pašvaldībai. 

Citas formas, piemēram – darba grupas, konsultatīvas komisijas jau būs daudz aktīvāka 

iespēja, jo saziņa notiks abos virzienos, būs iespēja diskusijai, kas paver iespējas labāk 

vienam otru saprast. 

Ja kādā jautājumā sabiedrībā ir ļoti pretrunīgi viedokļi vai jāizšķiras par nepopulāru 

lēmumu, svarīgi izvēlēties tādas līdzdalības metodes, kurās iedzīvotājiem ir paredzēta 

lielāka iesaiste, ir iespēja diskusijai, lai saprastu un iedziļinātos situācijā, meklētu 

kompromisus (3., 4. līdzdalības pakāpe tabulā). Bez šāda līdzdalības procesa iedzīvotāji 

visticamāk kritizētu pašvaldību, asi vērstos pret to, protestētu, jo nespētu izprast pieņemtā 

lēmuma pamatojumu. 

Ja starp iedzīvotājiem un pašvaldību valda neuzticēšanās, tās veidošanai arī nederēs pasīvas 

līdzdalības formas, piemēram, ka pašvaldības izplatīta aptauja. Uzticības veidošanā ļoti 

svarīgs ir dialogs, tādēļ vislabāk derēs tādas metodes, kurās tam ir iespēja veidoties.   
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Sabiedrības līdzdalības pakāpes un tām piemērotākās metodes5 
 

1. 
Informēt 

2. 
Konsultēties 

3. 
Iesaistīt 

4. 
Strādāt kopā 

5. 
Pilnvarot 

P
A

Š
V

A
L

D
ĪB

A
S

 

M
Ē

R
Ķ

IS
 

Informēt 
iedzīvotājus, 
panākt, ka 
iedzīvotāji zina 
noteikumus, 
pakalpojumus 
u.c. informāciju. 

Iegūt 
atsauksmes no 
sabiedrības par 
kādu 
pašvaldībai 
svarīgu 
jautājumu. 

Sadarboties ar 
sabiedrību par 
kādu 
pašvaldība 
svarīgu 
jautājumu, 
risinājumu 
problēmai utt.  

Kopā ar sabiedrību 
risināt problēmu, 
apspriest 
alternatīvas, 
izvēlēties 
risinājumu, strādāt 
kopā.  

Gala lēmuma 
pieņemšanu nodot 
iedzīvotāju rokās. 

L
ĪD

Z
D

A
L

ĪB
A

S
 M

E
T

O
D

E
S

 

 
Ziņu lapas/ 
Informatīvais 
izdevums; 
 
Tīmekļa vietne; 
 
Sociālie mediji; 
 
Klientu 
apkalpošanas 
centri; 

 
Publiskās 
apspriešanas; 
  
Iedzīvotāju 
aptaujas; 
 
Iedzīvotāju 
sapulces, 
tikšanās ar 
deputātiem/ 
pašvaldību 

 
Darba grupas,  
 
Konsultatīvās 
padomes; 
 
Dalība 
komiteju 
sēdēs;  
 
Līdzdarbības 
līgumi,  
 
Sadarbības 
memorandi 
  

 
Iedzīvotāju 
padomes; 
 
Apspriežu 
domnīcas; 
 
Kolektīvie 
iesniegumi; 
 
Deleģēšanas, 
sadarbības līgumi 
ar NVO 
 
 

 
Līdzdalības 
budžets;  
 
Vietējie 
referendumi 
 

S
A

B
IE

D
R

ĪB
A

S
 L

O
M

A
 

 
Sekot līdzi 
informācijai, būt 
informētai. 

 
Reaģēt, kad 
pašvaldība 
vēršas pie  
sabiedrības pēc 
viedokļa. 

 
Iesaistīties 
lēmumu 
pieņemšanā, 
apspriest tos, 
utt.  

 
Strādāt kopā ar 
pašvaldību pie 
jautājuma, 
risinājuma. 

 
Pieņemt lēmumu, 
kuru pašvaldībai 
jārespektē. 

 

 

                                                      
5 Tabula veidota, balstoties uz Sabiedrības līdzdalības starptautiskās asociācijas materiālu: 
https://www.researchgate.net/figure/IAP2-public-participation-spectrum-International-
Association-for-Public-Participation_fig4_308985732 
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6. APKOPOTI LĪDZDALĪBAS REZULTĀTI UN NODROŠINĀTA 

ATGRIEZENISKĀ SAITE 

 

Iedzīvotāju motivācija iesaistīties ir tieši atkarīga no tā, kāds ir līdzdalības rezultāts – vai 

pašvaldība piefiksēja iedzīvotāju teikto, vai ņēma to vērā (kādā veidā) vai neņēma vērā. 

Viskaitinošākās atbildes būs “pieņemts zināšanai”, “paldies par viedokli” utt., jo tā neparedz 

nekādu tālāku rīcību, rada iespaidu, ka viedokli izteikt nebija jēgas.  

Objektīvi, var būt daudzas situācijas, kad pašvaldība neņem vērā izteikto viedokli, jo 

pašvaldībai ir jāizvērtē visu pušu viedokļi, kā arī citi objektīvi apstākļi – finansiālās iespējas, 

pilnvaras, proti, jāsalāgo visas intereses. Taču gadījumos, kad pašvaldība līdzdalības 

pasākuma dalībniekiem sniedz negatīvu atbildi, tiek paskaidroti iemesli, kādēļ 

priekšlikumu nevar ņemt vērā, nodrošināts pamatojums.  

SVARĪGI! 

Sabiedrības līdzdalība ≠ visu viedokļu ņemšana vērā.  

Dažkārt var būt labs sabiedrības līdzdalības process, taču kādu objektīvu iemeslu dēļ 

iedzīvotāju izteikto priekšlikumu nevar ņemt vērā, tādos gadījumos iedzīvotājiem ir 

tendence norakstīts pašu līdzdalības procesu, ka tas ir bijis slikts. Taču tā ne vienmēr ir 

līdzdalības procesa problēma, pašvaldībai jāspēj risināt konfliktējošas intereses, jāatrod 

kompromisi, kas ir par labu sabiedrības kopējām interesēm. Laba līdzdalības prakse prasa 

zināmu gatavību kompromisiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgriezenisko saiti visbiežāk sniedz šādos veidos: 

- Tiešs e-pasts iesaistītajām pusēm par līdzdalības aktivitātes rezultātiem un tālāko 

rīcību; 

- Apkopoti saņemtie viedokļi vienotā dokumentā, norādot, kuri no tiem ņemti vērā un 

argumentēti iemesli, kādēļ priekšlikumi nav ņemti vērā; 

- Sagatavots sēdes protokols, kurā fiksēta sabiedrības līdzdalība, vienošanās par 

tālākajiem soļiem, protokolu izsūtot visiem līdzdalības aktivitātes dalībniekiem. 

- Informācija pašvaldības informatīvajā izdevumā par pasākumiem, kurus pašvaldība 

veikusi, balstoties uz iedzīvotāju izteikto ierosinājumu utt.  
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7. REGULĀRA SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  

 

“Publiskajā apspriešanā cilvēki nāk un sūdzas par pavisam citiem jautājumiem, nevis to, par 

ko ir pati apspriešana”, “Kāda jēga noturēt sanāksmi, kurā iedzīvotāji atnāks un atkal visu 

kritizēs?”. Šādus vai līdzīgus komentārus var bieži dzirdēt no pašvaldību speciālistiem. 

Kādēļ tā notiek? Visbiežāk, galvenais iemesls ir tas, ka iedzīvotājiem nav bijis citu iespēju, 

kā tikt uzklausītiem. Konstruktīvāka sabiedrības līdzdalība būs tad, ja pašvaldība regulāri 

iesaistīs iedzīvotājus. Regularitātes nozīmi var salīdzināt ar sporta pasauli. Augstvērtīgus 

olimpisko spēļu rezultātus var sasniegt ar regulāriem treniņiem. Divi treniņi gadā nenesīs 

olimpisko zeltu!   

 

 

  

Padomi, kā veicināt regularitāti: 

- iedibināt tradīcijas, piemēram, nosakot cik reizes gadā pašvaldība rīkos kāda veida 

līdzdalības pasākumus, lai iedzīvotājiem jau ir skaidrs, kad būs nākamā reize, kad 

varēs uzdot sev interesējošos jautājumus; 

- regulāri pulcēt konsultatīviem nolūkiem izveidotās komisijas, darba grupas, 

padomes, sniegt par to informāciju publiski, lai iedzīvotāji redz, ka pašvaldība 

iesaista dažādas interešu grupas; 

- rīkot NVO dienas, kad pašvaldībā pulcējas NVO pārstāvji un viņiem ir iespēja satikt 

nozaru komiteju vadītājus, speciālistus, notiek sabiedrības līdzdalības izvērtēšana, 

ideju apspriešana par to uzlabošanu utt. 

- rīkot saliedējošus pasākumus NVO sadarbības veidošanai; 

- izmantot plānotos pasākumus kultūrā, sportā, citās jomās, lai informētu par aktuālo 

pašvaldībā, tai skaitā par iespējām iesaistīties. 

- NVO un pašvaldībai sadarbībā rīkot iedzīvotāju iesaistes pasākumus – iedzīvotāju 

forumus (novada, apkaimes līmenī), ieviešot to kā tradīciju utt.  
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II SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS VEIDI PAŠVALDĪBĀS 

 

Sabiedrības līdzdalības formas ir teju neizsmeļamas! Katram gadījumam var atrast labāko 

risinājumu, ja vien ir interese savstarpēji sadarboties.  

Daļu no līdzdalības formām nosaka normatīvie akti, deklarējot pamatprincipus, kas 

jāievēro, nodrošinot sabiedrības līdzdalību. Taču kopumā pašvaldībām ir plaša rīcības 

brīvība pašām lemt par to, kā labāk iesaistīt savus iedzīvotājus. No gadījuma uz gadījumu 

var pielāgot veidus, kā labāk veidot saziņu un sadarbību, no katra gadījuma iemācīties, kā 

uzlabot līdzdalību.  Taču vienlaikus svarīgi, ka pašvaldībā ir izveidota līdzdalības iespēju 

karte vai pamatsistēma, kas ir izmantojama patstāvīgi, par kuru sabiedrība, deputāti, 

darbinieki zina, lai to darbinātu ikdienā.  

Turpinājumā ir aprakstīti visi biežāk izmantotie līdzdalības instrumenti, kurus pielieto 

Latvijas pašvaldības, kā arī tie instrumenti, kurus paredzēs jaunais Pašvaldību likums, kas 

šo vadlīniju izstrādes laikā Saeimā bija pieņemts 2.lasījumā. 

Ne visi no zemāk aprakstītajiem instrumentiem ir pašlaik pieejami Ķekavas novada 

pašvaldībā, taču tie ir uzskaitīti ar mērķi, lai sabiedrība zinātu, ka tādus izmanto citviet 

pašvaldībās un ar laiku noderīgākos no tiem ieviestu arī Ķekavas novadā.  

 

LĪDZDALĪBA KOMITEJU, KOMISIJU SĒDĒS 

 

 

 

 

Ja sabiedrībai ir interese ietekmēt pašvaldības lēmumus, tad tai ir jāiesaistās šo lēmumu 

pieņemšanas procesā.  

Nozīmīgos jautājumos, kas būtiski skar sabiedrības intereses, ievieš nozīmīgas pārmaiņas, 

jauninājumus, vai arī skar kādu konkrētu sociālo grupu, pašvaldībai, lai tā pieņemtu labi 

izsvērtu lēmumu, kas būtu labākajās sabiedrības interesēs, šīs intereses ir jāapzina un 

lēmumu pieņemšanas procesā jākonsultējas ar skartajām grupām.  

Lai sabiedrība varētu saprast, kā iesaistīties un pie kā vērsties, svarīgi vismaz aptuveni 

saprast lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībās. Tas turpinājumā uzskicēts vienkāršotā 

shēmā. 

Domes deputātu darbs notiek domes sēdēs un komiteju sēdēs. Iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem ir 
iespēja piedalīties komiteju sēdēs, kā arī domes sēdēs, kur deputāti izskata Pašvaldības speciālistu 
sagatavotos lēmumu projektus, diskutē par tiem un pieņem lēmumus.  
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Vienkāršota shēma, kā notiek lēmumu pieņemšana domē: 

 

 

Kā redzams no vienkāršotās shēmas, lēmumprojekta izstrādā pašvaldības darbinieki, 

speciālisti. Dažkārt lēmumprojekta izstrādei tiek veidotas darba grupas, to apspriež 

komisijās, kur pulcējas gan domes dažādu iestāžu darbinieki, gan deputāti, kā arī var tikt 

iesaistīti sabiedrības pārstāvji, eksperti.  

Sagatavoto lēmumprojektu apspriež attiecīgā domes komiteja, kuras kompetencei tas 

piekrīt. Komitejās mēdz notikt plašas debates, deputāti izvērtē sagatavoto projektu, izvērtē 

tā ietekmi, lemj par tālāko rīcību. Komiteju sēdēs NVO pārstāvji var iesaistīties, lai 

aizstāvētu savas intereses, izskaidrotu kādu risināmo jautājumu utt. Iedzīvotājiem, NVO 

būtu lietderīgi jau pirms sēdes pieteikt savu interesi, vienoties par iespēju sēdē izteikties. 

Gala lēmumu pieņem deputāti, domes sēdē balsojot. Parasti domes sēdēs sabiedrības 

pārstāvjiem netiek paredzētas iespējas izteikties. Tas iespējams vien atsevišķos gadījumos, 

un par atļauju izteikties parasti lemj deputāti.  

Komiteju galvenās funkcijas ir:  

1) sagatavot jautājumus izskatīšanai domes sēdē; 

2) sniegt atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē; 

3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolēt pašvaldības iestāžu darbu; 

4) izskatīt pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniegt tos finanšu komitejai; 

5) apstiprināt un kontrolēt pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes; 

6) veikt citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam. 

 

No komiteju funkcijām izriet galvenie iemesli, kādēļ NVO vai aktīvistiem varētu būt 

noderīgi sekot komiteju darbībai, darba kārtībai, vai arī tajās piedalīties.  

Praksē vairākas pašvaldības pēc savas iniciatīvas aicina uz komiteju sēdēm nozaru NVO, kas 

palīdz izprast kādu risināmo jautājumu, pirms par to tiek pieņemts lēmums. Pašvaldības 

darbinieki mēdz jau projektu izstrādes gaitā konsultēties ar ekspertiem vai attiecīgās jomas 

NVO, lai sagatavotu labāk izsvērtu lēmumprojektu, pirms to skata pašvaldības deputāti. Tā 

tam būtu jābūt visos jautājumos, kas būtiski skar sabiedrības intereses. Taču, ja kādu 

1. Lēmumprojektu 
izstrādā, sagatavo 

pašvaldības 
speciālisi

2. Lēmumprojektu 
apspriež, par to 
debatē domes 

deputāti atbisltošajā 
nozares komitejā

3. Lēmumu par 
projekta 

atbalstīšanu pieņem 
domes deputāti 

domes sēdē. 
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iemeslu dēļ tas nenotiek lēmumprojekta izstrādes posmā, ikvienam ir iespēja pašam sekot 

līdzi jautājuma tālākai virzībai komitejā, piedalīties komitejas sēdē un pievērs deputātu 

uzmanību sev būtiskam jautājumam.  

SVARĪGI! 

Iedzīvotāji, NVO, citi interesenti nevar iesniegt priekšlikumus komiteju sēdes darba kārtībai 

vai iesniegt lēmumprojektus. Tādas tiesības komiteju un domes sēžu gadījumā ir tikai 

noteiktām personām, proti: domes priekšsēdētājam, domes komitejām, domes deputātiem, 

ārkārtas sēdes ierosinātājam6.  

Kā var izsekot lēmumu pieņemšanas procesam pašvaldībā? 

Likums Par pašvaldībām un Ķekavas novada pašvaldības nolikums paredz, ka: 

 komiteju sēdes un domes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu 

nepieciešams izskatīt slēgtā komitejas sēdē vai tā daļā, lai aizsargātu valsts 

noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, 

bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir 

aizliegta. 

 Komiteju sēdes un domes sēdes tiek protokolētas, protokoli ir publiski pieejami 

(ja pašvaldība tos nepublicē mājas lapā, iedzīvotājiem ir tiesības tos pieprasīt 

iepazīties).  Domes sēdē pieņemtos lēmumus pašvaldībai jāpublicē mājas lapā 

ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas.  

 Domes sēdes ieraksta audio formātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā 

internetā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc kārtējās domes sēdes. Liela daļa 

pašvaldību publicē video ierakstus. 

 Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. 

Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, 

kuriem ir padomdevēja tiesības. (Ķekavas novada pašvaldības nolikums). 

 Komitejas sēdes darba kārtība ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms komitejas sēdes 
(ne vēlāk kā 2 stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes) tiek publicēta pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv Savukārt Paziņojums par domes kārtējās 
sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās 
sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

 Komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot sēdes darba kārtību, nosaka, kādas 
personas ir papildus uzaicināmas piedalīties komitejas sēdē. 

 Komiteju priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi mēnesī nosaka iedzīvotāju 
pieņemšanas laiku pašvaldības telpās. Attiecīgās komitejas priekšsēdētājs 
jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru 
centrālas administrācijas darbinieku, saskaņojot to ar izpilddirektoru vai 
attiecīgās struktūrvienības vadītāju. (Ķekavas novada pašvaldības nolikums) 

                                                      
6 Paredzēts, ka jaunajā Pašvaldību likumā, kas šo vadlīniju izstrādes brīdī vēl nebija pieņemts, šādas 
tiesības komitejās būs arī pašvaldības izpilddirektoram. 

http://www.kekavasnovads.lv/
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 Saistošo noteikumu projektu gadījumā, tam tiek pievienots Paskaidrojuma 
raksts, kurā, cita starpā, jānorāda arī – vai ir notikušas konsultācijas ar 
iedzīvotājiem, NVO, citām privātpersonām. 
 
 

Ķekavas novada pašvaldības komiteju un domes sēdes 

Ķekavas novadā tiek ievēlēti 19 deputāti, atbilstoši novada Nolikumam, ir izveidotas un 
darbojas šādas komitejas: 

 
 Ķekavas novada pašvaldībā Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša otrās un ceturtās 

nedēļas trešdienās plkst. 11:00, vai pēc nākamajam mēnesim sastādītā plāna. Klātienes 
domes sēdes notiek Ķekavas novada pašvaldības Baložu pilsētas pārvaldes ēkā, kas 
atrodas Uzvaras prospektā 1A, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā. Domes sēžu un komiteju 
sēžu grafiku pašvaldība publicē novada mājas lapā: https://kekava.lv/domes-sezu-
grafiks/  

 Domes sēžu videoierakstus pašvaldība publicē savā mājas lapā 
(https://kekava.lv/kategorija/domes-sezu-ieraksti/)  un pašvaldības youtube.com 
kanālā. 

 Personas, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdē, kā arī citas personas, plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvji, kuri vēlas klātienē klausīties domes sēdi, pirms sēdes reģistrējas pie 

sēžu sekretāres. (Nolikums, 97.punkts.) 

 Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības 

centrālās administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas 

personas sniegt papildu vai precizējošu informāciju. (Nolikums, 103.punkts.) 

 Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības 

piedalīties debatēs un jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu. (Nolikums, 109.punkts.) 

 Domes sēžu protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē 

www.kekavasnovads.lv un centrālajā administrācijā. Centrālās administrācijas atbildīgā 

struktūrvienība vai darbinieks ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc domes sēdes protokola 

parakstīšanas ievieto protokolu un pilnus lēmumu tekstus pašvaldības oficiālajā tīmekļa 

vietnē www.kekavasnovads.lv PDF formātā, ievērojot ierobežotas pieejamības 

informācijas un personas datu aizsardzības prasības. (Nolikums, 123.punkts.) 

 

 

Finanšu 
komiteja

Attīstības 
komiteja

Īpašumu 
komiteja

Izglītības, 
kultūras un 

sporta 
komiteja

Sociālo lietu 
komiteja

Drošības 
komiteja

https://kekava.lv/domes-sezu-grafiks/
https://kekava.lv/domes-sezu-grafiks/
https://kekava.lv/kategorija/domes-sezu-ieraksti/
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KONSULTATĪVĀS PADOMES, KOMISIJAS 

 

 

 

 

 

Iespēju veidot konsultatīvas padomes, komisijas, darba grupas paredz likuma “Par 

pašvaldībām”, 61.pants.  

UZMANĪBU! 

Ķekavas novadā šādas konsultatīvas padomes vai komisijas uz šo vadlīniju sagatavošanas 

brīdi nebija izveidotas, taču iedzīvotājiem ir iespēja ierosināt tādu veidošanu, ja saredz tādu 

vajadzību! 

Komisijas - kādēļ tās ir noderīgas? 

Komisijas, darba grupas biežāk tās veido, lai: 

 izskatītu konkrētus lēmumus, jautājumus, pirms lēmumu projektus sagatavo un 

nodod izskatīšanai komitejās un domē. Komisijās ir iespēja piesaistīt plašu 

dalībnieku loku, kas ir saistīti ar skatāmo jautājumu, tas ir arī būtisks ieguvums, 

jo visas iesaistītās puses var dot savu pienesumu – gan pašvaldības iestāžu 

pārstāvi, gan valsts iestāžu (ja nepieciešams), gan sabiedrības pārstāvji. 

 lai izstrādātu kādu plašāku jautājumu, piemēram, koncepcijas vai priekšlikumus 

turpmākai darbībai, attīstībai konkrētās jomās. Parasti komisijas nav patstāvīgas 

institūcijas, tās beidz darbu, kolīdz sasniegušas izveidošanas mērķi. 

Piemēram, komisiju var veidot, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas kārtību novada 

pašvaldībā – iesaistot visu pašvaldības institūciju, kuras kaut kādā veidā strādā ar šo 

jautājumu, pārstāvjus, vides speciālistus, vides organizācijas utt.  

 

Konsultatīvās padomes  - kādēļ tās ir noderīgas? 

Konsultatīvās padomes ir visai bieži izmantots sabiedrības līdzdalības instruments 

pašvaldībās. Tās biežāk veido, lai apmainītos ar informāciju un tādējādi pārzinātu noteiktu 

pašvaldības iedzīvotāju grupu vajadzības, problēmas, konsultētos ar šo grupu gadījumos, 

kad tas ir nepieciešams. Parasti šādas konsultatīvās padomes pilda padomdevēja funkcijas 

pašvaldībā, piemēram, gadījumos, kad ir jālemj par nākamajiem attīstības mērķiem, jāveido 

Konsultatīvās padomes, komisijas pašvaldības veido, lai rīkotu regulāras konsultācijas par noteiktiem 

jautājumiem ar plašāku sabiedrības loku – nevalstiskajām organizācijām, ekspertiem, citu institūciju 

pārstāvjiem. Savukārt komisijas ir institūcijas, kurās parasti kopā sanāk dažādu pašvaldība (dažkārt) 

valsts iestāžu pārstāvji, kas saistīti ar noteiktiem jautājumiem, tajās mēdz iesaistīt arī sabiedrības 

pārstāvjus.  



20 
 

pašvaldības budžets vai citi jautājumi. Parasti konsultatīvas padomes ir patstāvīgas 

institūcijas, kuru darbība notiek konstanti, kamēr nav pieņemts lēmums par to likvidēšanu 

vai pārveidošanu. 

Visbiežāk konsultatīvās padomes Latvijas pašvaldībās veido: jaunatnes lietās, 

uzņēmējdarbības attīstībai un atbalstam, sociālajās jomā, integrācijas jautājumos, senioru 

lietās, reliģiskās lietās u.c. Piemēram, Kuldīgas novada pašvaldībā ir izveidotas šādas 

konsultatīvās komitejas: Kuldīgas novada reliģisko lietu konsultatīvā padome, Kuldīgas 

novada domes senioru padome, Jauno novadnieku padome, Pilsētvides dizaina 

mākslinieciskā padome, kā arī virkne komisiju. 

Ķekavas novada pašvaldībā 2022.gada sākumā šādas konsultatīvās padomes nebija 

izveidotas, taču, ņemot vērā, ka novadā darbojas vairāk nekā 300 NVO, pašvaldībai būtu 

lietderīgi apsvērt izveidot dažās būtiskākajās jomās patstāvīgus konsultāciju mehānismus. 

 

PUBLISKĀS UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 

 

 

 

 

 

 

IEVĒRO! 

Sarunvalodā bieži mēdz lietot divus apzīmējumus - publiskā apspriešana un sabiedriskā 

apspriešana, ar to saprotot vienu un to pašu. Taču juridiski šiem jēdzieniem ir atšķirīgas 

nozīmes7: 

Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus 

sniedz sabiedrības pārstāvji. 

Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā 

sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas 

organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un 

sabiedriskās domas aptaujās). Parasti ar noteiktais laikposms ir ne īsāks par 30 dienām. Abos 

                                                      
7 MK Noteikumi nr.970: “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, pieņemti 
25.08.2009. 

Iedzīvotāji, NVO un citas ieinteresētās puses var iesaistīties pašvaldības darbā, izmantojot 

publiskās apspriešanas – izteikt viedokli par kādu jautājumu, lēmumprojektu, plānu. Pašvaldībām 

ir pienākums šādas apspriešanas rīkot gadījumos, kad tiek izstrādāti attīstības plānošanas 

dokumenti – Teritorijas plānojums, Attīstības programma, Ilgtermiņa attīstības stratēģija, taču 

publiskās apspriešanas pašvaldība var rīkot arī par citiem jautājumiem. Tiesības ierosināt publisko 

apspriešanu par dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem ir arī iedzīvotājiem.  
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gadījumos iestādēm, kuras rīko apspriešanu, ir jānodrošina arī apspriešanas kopsavilkums 

(izteiktie viedokļi) iestādes mājas lapā. 

Likums “Par pašvaldībām” (61.1pants) nosaka, ka publisko apspriešanu rīko ne tikai par 

pašvaldības teritorijas plānojumu un attīstības programmu, bet arī par pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu. Savukārt par pašvaldības budžetu, pašvaldības 

maksas pakalpojumu, nodokļu un nodevu likmēm, kā arī par pašvaldības amatpersonu 

iecelšanu amatā un atbrīvošanu no tā publisko apspriešanu nerīko. 

Attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana 

Iedzīvotāji biežāk ar publiskajām apspriešanām ir saskārušies gadījumos, kad pašvaldībā 

notiek kāda plānošanas dokumenta apspriešana, piemēram, tiek apspriests Teritorijas 

plānojums, Attīstības programma vai Ilgtermiņa attīstības stratēģija – būtiski pašvaldības 

dokumenti, kuros fiksēti pašvaldības attīstības mērķi. Šajos gadījumos pašvaldībai ir likumā 

noteikts pienākums rīkot publisko apspriešanu. Pašvaldības iedzīvotājiem tā ir lieliska 

iespēja ietekmēt pašvaldības attīstības procesus, jo, piedaloties šajā procesā, var ietekmēt 

pašvaldības ilgāka termiņa mērķus, uz kuriem pašvaldība tālāk balstoties, plāno budžetu, 

investīcijas.   

ŅEM VĒRĀ! 

Publiskai apspriešanai parasti tiek nodota jau izstrādāta attiecīgā plānošanas dokumenta 

redakcija, taču bieži pašvaldības rīko arī dažādas darba grupas, kuras iesaistās pašas 

redakcijas izstrādē un tādējādi var veiksmīgāk ietekmēt paša dokumenta saturu. Ja zini, ka 

pašvaldība uzsākusi darbu pie kāda no plānošanas dokumentiem izstrādes, ir vērts 

painteresēties pašvaldībā, vai šādas darba grupas tiek veidotas un kā Tu vari iesaistīties! 

Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājas lapā, sadaļā 

“Attīstība”. Par to izstrādi ir atbildīga Attīstības un būvniecības pārvalde. 

 

Pašvaldībai publiskās apspriešanas procesā jānodrošina pietiekamu un saprotamu informāciju, 

proti, jānodrošina: 

- apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas 

laiku; 

- pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros 

nodrošina informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā 

formātā (piemēram, apkaime kā mērķgrupa); 

- paziņojumā par publisko apspriešanu norāda atbildīgo amatpersonu, kurai iesniedzami 

viedokļi; 

- ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu un 

dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".  

 



22 
 

UZZINI! 

Plašāk par to, kas vispār ir attīstības plānošanas process un kāda ietekme ir šiem 

dokumentiem, var iepazīties šeit: https://providus.lv/materiali/infografikas-ka-iesaistit-

iedzivotajus-pasvaldibas-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade-2020/ 

 

Citu jautājumu publiskā apspriešana 

Konsultatīvos nolūkos pašvaldībā var rīkot publisko apspriešanu par pašvaldības 

kompetences citiem jautājumiem. Tiesības ierosināt publisko apspriešanu ir ne vien domes 

priekšsēdētājam, domei, bet arī pašvaldības iedzīvotājiem. Kārtību, kādā rīko publisko 

apspriešanu, katra pašvaldība nosaka savā nolikumā. 

Publiskajā apspriešanā katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli 

publiskās apspriešanas jautājumā. Savukārt pašvaldībai ir pienākums apkopot paustos 

viedokļus un publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem 

pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Tāpat 

pašvaldībai ir pienākums publicēt domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās 

apspriešanas rezultāti, pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai 

bezmaksas izdevumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu Nolikuma 144.pantā paredzētajam, Ķekavas novada pašvaldībā var rīkot publisko 

apspriešanu arī tad, ja ir iesniegts priekšlikums par pakalpojumu centru apvienošanu vai 

likvidēšanu. Šādā gadījumā publiskajā apspriešanā piedalās tās teritorijas iedzīvotāji, kura 

ir attiecīgā pakalpojumu centra pakalpojumu sniegšanas objekts. 

Ķekavas novada pašvaldībā noteiktā publisko apspriešanu kārtība (Nolikuma 
144.pants): 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 
gadījumos, kas ir noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visās 
pašvaldības administratīvajās teritorijās vai tās daļā, organizē publisku apspriešanu šādos 
gadījumos: 

144.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

144.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē 
pašvaldības iedzīvotājus; 

144.3. ja ceļ sabiedriski nozīmīgu būvi; 

144.4. ja apbūve ir paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā; 

144.5. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem. 

https://providus.lv/materiali/infografikas-ka-iesaistit-iedzivotajus-pasvaldibas-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade-2020/
https://providus.lv/materiali/infografikas-ka-iesaistit-iedzivotajus-pasvaldibas-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade-2020/


23 
 

Nolikumā paredzēts, ka pašvaldība var rīkot publisko apspriešanu arī par citiem 

jautājumiem, kas nav minēti nolikumā, izņemot tos, par kuriem publisko apspriešanu liedz 

rīkot likums “Par pašvaldībām”. 

Ķekavas novada pašvaldība lemj par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas, ja iniciatīvu iesnieguši: 

- ne mazāk kā divas trešdaļas no visiem deputātiem ; 

- ne mazāk kā 5% novada teritorijas iedzīvotāju; 

- domes priekšsēdētājs; 

- citos likumā noteiktajos gadījumos.  

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīgs izpilddirektors, 

kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu; informatīvā ziņojuma jeb 

kopsavilkuma par apspriešanas rezultātiem publicēšana Ķekavas novada pašvaldības 

bezmaksas informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads", kā arī pašvaldības oficiālajā tīmekļa 

vietnē www.kekavasnovads.lv. Izpilddirektora pienākums ir publicēt iepriekš minētajās 

vietās arī domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti. 

Kā noteikts Nolikuma 152.pantā: “Publiskās apspriešanas rezultātus ņem vērā, ciktāl tas 

iespējams, ņemot vērā visu novada iedzīvotāju intereses.” 

 

TIKŠANĀS AR PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTIEM 

 

 

 

 

 

Kādēļ būtu vērts izmantot šādu iespēju?  

Tā ir iespēja ikvienam nepastarpināti tikties ar domes deputātu vai deputātiem, citām 

pašvaldības amatpersonām, lai pārrunātu sev interesējošo jautājumu, pievērstu pašvaldības 

uzmanību tiem, izrunātu kādu problēmu, atgādinātu par deputāta priekšvēlēšanu 

solījumiem, vai apspriestu kādu priekšlikumu – jebko, kas ir svarīgi iedzīvotājam/NVO.  

Deputātam ir pienākums savā vēlēšanu apgabalā ne retāk kā reizi divos mēnešos rīkot 
iedzīvotāju pieņemšanu8. Deputātam ir pienākums izskatīt iedzīvotāju sūdzības un 
iesniegumus un sniegt atbildi likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Likums arī paredz 

                                                      
8 Pašvaldību domes deputāta statusa likuma 10.pants. 

Dažkārt vislabākā līdzdalības metode ir tieša tikšanās ar pašvaldības deputātu/iem. Pašvaldības 

vismaz reizi gadā rīko tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās piedalās ne tikai pašvaldības vadība, bet arī 

dažādu jautājumu pašvaldības speciālisti.  

http://www.kekavasnovads.lv/


24 
 

iespēju, ka deputāts var uzaicināt sava vēlēšanu apgabala teritorijā esošo kapitālsabiedrību 
un iestāžu amatpersonas piedalīties iedzīvotāju pieņemšanā. 

 

Kāda kārtība ir Ķekavas novada pašvaldībā? 

Atbilstoši Nolikumam, iedzīvotājiem ir iespēja tikties ne vien ar sev interesējošo domes 

deputātu, bet arī atsevišķi ar domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekiem, sev 

interesējošās komitejas priekšsēdētāju, kā arī pašvaldības izpilddirektoru. 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki dažādām Ķekavas novada amatpersonām: 

Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem un izpilddirektoram iedzīvotāju 
pieņemšanas laiks ir divas reizes nedēļā: 

- pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 centrālās administrācijas ēkā; 
- ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 19:00 centrālās administrācijas ēkā. 

Komiteju priekšsēdētājam ir pienākums ne retāk kā vienu reizi mēnesī noteikt iedzīvotāju 

pieņemšanas laiku pašvaldības telpās. Attiecīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu 

izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru centrālas administrācijas 

darbinieku, saskaņojot to ar izpilddirektoru vai attiecīgās struktūrvienības vadītāju. 

Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos. Informāciju 

par to izvieto centrālās administrācijas informācijas stendā un pārvalžu ēkās, kā arī publicē 

pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Precīzu informāciju par katra deputāta iedzīvotāju 

pieņemšanas laiku var meklēt  https://kekava.lv/deputati/ mājas lapā, sadaļā Dome > 

Deputāti, skatot katra deputāta profilu. Tikšanās parasti ir iepriekš jāpiesaka un profilā 

norādīts tālruņa numurs, kur to var izdarīt. 

Administrācijas atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes priekšsēdētāja 

apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas laiku sarakstu, kas izvietots informācijas stendā un 

publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.  

 

NVO UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji veido nevalstiskās organizācijas – biedrības, 

nodibinājumus, lai tādā veidā dažādus jautājumus risinātu paši, aizstāvētu sev svarīgas vērtības un 

intereses, kopā nodarbotos ar kādu hobiju, rīkotu pasākumus un daudzu citu iemeslu vadīti. Šāda 

sabiedrības pašorganizēšanās spēja ir svarīga demokrātijas sastāvdaļa un ieguvums ikvienai 

pašvaldībai.  

Pašvaldības interesēs ir šo pašorganizēšanos veicināt un atbalstīt, lai kopā ar aktīvajiem iedzīvotājiem 

sadarbotos pašvaldības pārvaldīšanā, veidotu labāku dzīvi pašvaldībā. 

 

https://kekava.lv/deputati/
http://www.kekavasnovads.lv/
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Sadarbības formas starp NVO un pašvaldību var būt dažādas, arī līdzdalības pakāpes var būt 

dažādas – no viedokļa noskaidrošanai līdz pašvaldības funkciju deleģēšanai. Turpinājumā 

īsi apskatītas biežākās no tām. 

Konsultācijas ar NVO 

Pašvaldībai ikdienā, lemjot par savas kompetences jautājumiem, lietderīgi konsultēties ar 

iedzīvotājiem, noteiktām sociālajām grupām. Pašvaldībai vietējās NVO ir nozīmīgs resurss, 

jo šīs organizācijas apvieno iedzīvotājus, kuri ir aktīvi, motivēti iesaistīties, kuri pārzina 

attiecīgās jomas jautājumus, dažkārt ir tajos iedziļinājušies krietni vairāk kā pati pašvaldība.  

Biežāk konsultēšanās ar NVO pašvaldībās notiek: 

 iesaistot NVO konsultatīvajās padomēs, komisijās, darba grupās; 

 uzaicinot uz domes komitejas sēdi, kur risina kādu jautājumu, ar kuru strādā arī 

nevalstiskās organizācijas, lai ar tām konsultētos; 

 izmantojot NVO kā starpnieku, lai aizsniegtu sev interesējošo mērķgrupu, jo 

organizācijas parasti specializējas kādā darbības jomā; 

 rīkojot kopīgus pasākumus, kuros pašvaldība iegūst padziļinātāku ieskatu 

jautājumos, ar kuriem strādā NVO. 

Ķekavas novadā “NVO centra” lomu neformāli pilda biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, 

kuru pašvaldībā zina vairākums un pie kuras vēršas, lai noskaidrotu NVO jautājumus. Taču 

būtu svarīgi, ka pašvaldībā ir labs priekšstats, kādās jomās iedzīvotāji aktīvi paši darbojas, 

kā viņus uzrunāt (kontaktinformācija) un pašvaldība izmantotu šo kā nozīmīgu resursu. 

Svarīgi, ka pašvaldība zina, kas ir tās partneri, ja jārisina jautājumi par jaunatni – vai jaunieši 

pulcējas kādā interešu grupā, ko tā dara utt.   

 

Finansiālā un cita veida atbalsta mehānismi, tai skaitā, projektu konkursi NVO 

Pašvaldībai ir svarīgi atbalstīt iedzīvotāju pašorganizēšanos, aktīvo darbību, lai NVO 

attīstītos par spēcīgām organizācijām. Spēcīgas organizācijas var būt noderīgs sadarbības 

partneris, lai īstenotu kopprojektus vai pat deleģētu pašvaldības funkciju izpildi. 

Pašvaldībām nav pienākums finansēt NVO, tā ir pašvaldību brīvprātīga iniciatīva, ko lielākā 

daļa Latvijas pašvaldību veic, lielākoties projektu konkursu veidā, vai finansiālu atbalstu 

piešķirot dotācijas veidā.   

NVO šāds pašvaldības atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai paveiktu lielākus darbus, jo NVO iespējas, 

balstoties tikai uz brīvprātīgo darbu vai biedru naudu ir visai ierobežotas. NVO piesaista 

citus finansējuma avotus, ar kuru palīdzību veic nozīmīgu ieguldījumu vietējās kopienās, 

pilsētvidē, kultūras attīstībā, sociālās palīdzības sniegšanā, veselīga dzīves veida 

veicināšanā, neformālajā izglītībā un daudzās citās jomās.  
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Nevalstiskās organizācijas veic nozīmīgu sabiedrisko darbu, bez kura pašvaldībām būtu 

ievērojami grūtāk veikt daudzas savas funkcijas, pašvaldībai to veikšanai būtu jāiegulda 

ievērojami vairāk visa veida resursu. Minēto iemeslu dēļ pašvaldību brīvprātīgā iniciatīva 

atbalstīt vietējās NVO ir ļoti nozīmīga gan NVO darbībai, gan pašai pašvaldībai. 

Visbiežāk NVO nepieciešams šāds finansējums: 

 Darbības atbalstam, kapacitātes stiprināšanai – lai organizācija var uzturēt savu 

darbību, segt ikdienas izmaksas, algot darbinieku, tai skaitā, grāmatvedi. Piemēram, 

Rīgas pašvaldība kopš 2021.gada piešķir neliela apjoma finansējumu Rīgas apkaimju 

biedrībām (1000 eiro gadā), ja tās izpilda finansējuma saņemšanas nosacījumus, tai 

skaitā, audzē biedru skaitu. 

 Līdzfinansējums – NVO piesaista citus finanšu avotus, lai īstenotu projektus, bieži 

viens no nosacījumiem ir līdzfinansējuma nodrošināšana. Ņemot vērā to, ka 

pašvaldībās darbojošās organizācijas parasti īsteno projektus, no kuriem saņem 

labumu arī pašvaldība, tās iedzīvotāji, ir pamatoti, ka pašvaldības īsteno brīvprātīgo 

iniciatīvu un šādu atbalstu piešķir. 

 Finansējums izdevumu segšanai dažādām aktivitātēm, kur jāiegulda papildu 

resursi, piemēram, apskaņošanas izmaksas pasākumos, mākslinieka autoratlīdzība 

koncerta gadījumā un daudz kas cits.  

 Projektu konkursu finansējums – dažādu lielāku ideju īstenošanai organizācijām 

nepietiek tikai ar ideju, brīvprātīgo darbu, bet nepieciešami papildu resursi. 

Pašvaldībai, rīkojot projektu konkursus, ir iespēja noteikt virzienu, kāda veida 

projektus tās vēlas, lai NVO īstenotu.  

Papildu finansiālajam atbalstam, pašvaldības mēdz atbalstīt NVO arī citos veidos: 

piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides (ja NVO pieder īpašums), pašvaldības 

telpu iznomāšana par pazeminātu maksu vai nodošana bezatlīdzības lietošanā, u.c. Dažos 

gadījumos normatīvie akti nosaka, ka šādu atbalstu var sniegt tikai sabiedriskā labuma 

statusa organizācijām. 

ĪPAŠI SVARĪGI! 

Pašvaldības jebkāda veida finansējuma (dotācijas, piešķīrumi, projektu konkursi) 

piešķiršanai NVO jābalstās uz skaidriem principiem, uz kuriem balstās finansējuma 

piešķiršanā, lai ievērotu vienotu pieeju un arī sabiedrībai būtu skaidrs, kādos gadījumos 

šādu finansējumu pašvaldība piešķir. Pašvaldībām jāievēro:  

 atklātība: jebkādiem finanšu resursu piešķīrumiem jābūt caurskatāmiem – 

pašvaldībai ir pienākums nodrošināt informāciju par lēmumiem, ar kuriem piešķirts 

finansējums NVO, norādot gan saņēmējorganizāciju, gan piešķirtā finansējuma 

apjomu, gan piešķirtā finansējuma mērķi. 

 Efektivitāte: pašvaldībai jābūt definētiem principiem, pēc kādiem piešķir 

finansējumu, kuri pamatā respektē sabiedrisko labumu pašvaldībā, nevis atsevišķas 
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privātas intereses, kuras pašvaldība atbalsta kādu iemeslu dēļ, piemēram, pazīšanās 

dēļ. Pašvaldībai ir pienākums rīkoties kā gādīgam saimniekam. 

 Vienlīdzība: pašvaldībai jābūt definētiem principiem, lai tā ievērotu vienlīdzīgu 

pieeju pret visām NVO, nevis balstītos uz sev vien zināmiem apsvērumiem. Pretējā 

gadījumā var veidoties prettiesiskas situācijas, kur finansējumu saņem tikai 

balstoties uz pazīšanos vai tuvām saitēm, nevis objektīviem kritērijiem.  

 

Sadarbības memorandi ar NVO 

Kopīgu mērķu sasniegšanai pašvaldība un NVO mēdz vienoties ar sadarbību, parakstot 

memorandu, kurā fiksē sadarbības mērķi, sadarbības principus, pušu tiesības un 

pienākumus un citus jautājumus. Sadarbības memorandi parasti ir labās gribas 

apliecinājums, ka puses apņemas sadarboties kopīgu mērķu vārdā, katrai no pusēm ieguldot 

sadarbībā zināmu artavu.  Varētu teikt, ka tas drīzāk ir politisks dokuments nevis juridiska 

rakstura, jo parasti tam nav juridiskas sekas.  

Ķekavas novada pašvaldība līdz šim ir parakstījusi vienu šādu sadarbības memorandu9 – ar 

biedrību “Ķekavas novada uzņēmēju padome”, lai veicinātu novada uzņēmējdarbības 

attīstību.  

Sadarbības memorandus citas pašvaldības mēdz parakstīt ne tikai par kādas nozares 

attīstību, bet arī par atsevišķām sevišķi nozīmīgām iecerēm, piemēram, Rīgas pašvaldība 

tādu parakstījusi dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” izbūvei, vienojoties ar 14 NVO (pārsvarā 

apkaimju biedrības) par sadarbību, nodrošinot iespējami plašu informāciju, apspriežot 

ieceri ar NVO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Ķekavas novada pašvaldības sadarbības memorands ar biedrību “Ķekavas novada uzņēmēju 
padome” pieejams šeit: https://kekava.lv/uploads/filedir/Vija/2017/09_11_2017/12memorands.pdf  

Sadarbības memorands starp Rīgas pašvaldību un NVO: 2013.gadā Rīgas pašvaldība parakstīja 

sadarbības memorandu ar nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu un 

aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā pašvaldībā, attīstot pastāvību partnerību starp 

pašvaldību un NVO1. Uz 2022.gada martu šo memorandu bija parakstījušas 208 NVO, kas darbojas 

Rīgā. Pašvaldība ar šo memorandu apņēmusies aktīvi iesaistīt nevalstiskās organizācijas domes 

saistošo noteikumu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, pieeju Rīgas domes 

lēmumprojektiem, iespēju piedalīties un aizstāvēt viedokli domes komiteju sēdēs, finansiālu 

atbalstu iespēju robežās. Savukārt NVO apņemas aktīvi un kvalitatīvi iesaistīties memoranda mērķa 

sasniegšanā, nodrošināt savas līdzdalības atklātību un darbību sabiedrības interesēs, kā arī plašākas 

sabiedrības informēšanu par aktuālajiem jautājumiem, un iespēju iesaistīties to risināšanā.  

Memoranda īstenošanai ir izveidota īpaša padome, kurā nevalstiskās organizācijas pārstāv no 

memorandu parakstījušo NVO vidus ievēlēti pārstāvji, bet pašvaldību pārstāv visa augstākā 

politiskā vadība – domes priekšsēdētājs (vada padomi), domes komiteju priekšsēdētāji, piedalās arī 

visu departamentu vadītāji vai pārstāvji.  

https://kekava.lv/uploads/filedir/Vija/2017/09_11_2017/12memorands.pdf
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Līdzdarbības līgumi ar privātpersonām par  pārvaldes uzdevumu veikšanu 
 
Līdzdarbības līgumu mērķis ir iesaistīt sabiedrību pārvaldes uzdevumu veikšanā. Pašvaldība 
var noslēgt līdzdarbības līgumu par pārvaldes uzdevuma veikšanu ar privātpersonu, ja:  
 

- to veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos; 
- tas ir lietderīgi, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē, un 
- to var veikt vismaz tikpat efektīvi . 

Tipiski līdzdarbības līgumi tiek slēgti ar nevalstiskām organizācijām (biedrībām un 
nodibinājumiem), kā arī sociāliem uzņēmumiem, jeb tādām privātpersonām, kuru mērķis 
ir vērsts uz sabiedrisko labumu.  

Līdzdarbības līguma noteikumi ir identiski deleģēšanas līguma noteikumiem (skatīt 
nākamo sadaļu) un tie aprakstīti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā.  

Pirms tiek slēgts līdzdarbības līgums, pašvaldībai rūpīgi jāizvērtē privātpersonas spēja veikt 
pārvaldes uzdevuma izpildi, privātpersonas reputāciju, personāla kvalifikāciju.  

Biežāk līdzdarbības līgumi tiek slēgti par sabiedrības izglītošanas un informēšanas 
jautājumiem, kultūras daudzveidības un pieejamības iespējām, sadarbību kultūrvēsturisko 
vietu saglabāšanā un uzturēšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārvaldes uzdevumu deleģēšana privātpersonām 

Valsts pārvaldes iekārtas likums paredz, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi.  

Deleģējuma līguma mērķis ir uzticēt valsts pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, ja tā 

attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonas var būt gan fiziskas personas, gan 

nevalstiskās organizācijas (biedrība un nodibinājums), gan sociālie uzņēmumi, gan 

kapitālsabiedrības, kā arī kooperatīvās sabiedrības, ja to darbība un spējas atbilst 

deleģējuma priekšmetam.  

Līdzdarbības līgumu piemēri no citām pašvaldībām: 

Ventspils novada pašvaldībai ir noslēgts līdzdarbības līgums ar biedrību „Baltic geographic 
society” par Ventspils novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas funkcijā ietilpstošā 
pārvaldes uzdevuma izpildi saistībā ar Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietas (..) uzturēšanu.  

Siguldas novada pašvaldībai ir noslēgts līdzdarbības līgums ar biedrību “Krimuldas novada 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” par civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Siguldas 
novadā. 

Saldus novada pašvaldībai ir noslēgts līdzdarbības līgums ar biedrību “Pa sentēvu pēdām”, par 
Novadpētniecības un vēsturisko tradīciju liecību nama izveidi un uzturēšanu Ezerē, “Ezeres 
muitas punkts” 
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Pašvaldība var deleģēt tikai tādus pārvaldes uzdevumus, kas ir tās kompetencē.  Likums 
skaidri pasaka, kurus uzdevumus deleģēt nav atļauts un tie ir : 

1) nozares politikas veidošana un attīstības plānošana; 
2) nozares darbības koordinācija; 
3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzība; 
4) publisku personu budžeta apstiprināšana, finanšu resursu sadale programmu un 
apakšprogrammu līmenī, finanšu resursu kontrole. 
 

Pašvaldībai, lemjot par kādas funkcijas deleģēšanu privātpersonai ir jāizvērtē (šāds 
izvērtējums jāveic arī līdzdarbības līgumu gadījumā): 
 vai šī privātpersona ir tiesīga veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu,  
 šīs personas pieredze, reputācija, resursi, personāla kvalifikācija, kā arī citi kritēriji.  
 vai šī privātpersona nepārstāv atsevišķas mantiski vai citādi ieinteresētas grupas 

intereses.  

Svarīgi, ka pašvaldība, pirms slēdz deleģējuma līgumu ar juridisku privātpersonu,  

pārliecinās vai tās darbība ir nostiprinātā dibināšanas dokumentos (piemēram, vai 

privātpersonas NACE kods raksturo tās darbību, vai statūtos atrunātie mērķi saskan ar 

darbības veidu), kā arī pārliecinās, ka visi citi ar uzdevumu veikšanu saistītie dokumenti ir 

kārtībā (piemēram, vai ir spēkā sociālā uzņēmuma statuss, vai spēkā ir atļaujas un licences 

(ja tādas nepieciešamas darbības veikšanai)).  

Deleģēšanas līguma saturu nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pants. Biežāk 

pašvaldības slēdz deleģējuma līgumus ar privātpersonām par sociālo pakalpojumu 

sniegšanu, izglītības pakalpojumu pieejamību un citiem pārvaldes uzdevumiem pašvaldības 

autonomo funkciju īstenošanai.   

Galvenās atšķirības starp līdzdarbības līgumiem un deleģējuma līgumiem: 

Praksē var būt grūtības nošķirt deleģēšanas līgumu no līdzdarbības līguma, lai saprastu, 

kāda veida sadarbību ar pašvaldību NVO veidot. Ir vērts izcelt dažas nozīmīgas atšķirības, 

kas nošķir vienu līguma veidu no otra:  

 deleģējuma līgumu slēdz, lai nodotu pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, 

savukārt līdzdarbības līgumu slēdz, lai iesaistītu sabiedrību pārvaldes uzdevumu 

īstenošanā; 

 deleģējuma līguma ietvaros privātpersonai deleģējuma ietvaros īsteno 

valsts/pašvaldības varu, var sagatavot un pieņemt pārvaldes lēmumus, t.sk., 

administratīvos aktus (ja to ļauj ārējie normatīvie akti), savukārt līdzdarbības līguma 

gadījumā privātpersonai nevar tikt dotas tiesības sagatavot un pieņemt pārvaldes 

lēmumus, t.sk administratīvos aktus. 

 deleģējuma līgumu gadījumā ir arī jānodrošina stingra uzraudzība pār deleģēto 

pienākumu izpildi.  

Abu līgumu gadījumā lēmumu par to slēgšanu jāpieņem pašvaldības domei. 
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LĪDZDALĪBAS BUDŽETS 

 

 

 

 

 

 

Līdzdalības budžets ir salīdzinoši jauns sabiedrības līdzdalības instruments Latvijā, to līdz 
2022.gadam bija izmantojušas vien divas pašvaldības – Rīga un Gulbenes novads, kopš 
2022.gada tam pievienosies vēl vairākas pašvaldības. Ķekavas novads līdz šim līdzdalības 
budžetu vēl nav ieviesis. 

 

Līdzdalības budžets ir konkrēta metode, kuru veido šādi galvenie posmi: 
1. iedzīvotāji izvirza iniciatīvas vai idejas, kuras būtu lietderīgi īstenot noteiktā 

teritorijā,  
2. iedzīvotāji sagatavo šo ideju, aplēšot aptuvenās izmaksas, tāmi un pašvaldība iespēju 

robežās to palīdz izstrādāt; 
3. idejas pieteikumu, tāmi pašvaldība izskata un izvērtēt atbilstību kritērijiem, 

iespējām ideju realizēt; 
4. pašvaldība sagatavotos pieteikumus (idejas aprakstu un tāmi) nodot balsošanai 

vietējiem iedzīvotājiem; 
5. iedzīvotāji balsojot izlemj, kura no iniciatīvām būtu jāievieš pašvaldībā; 
6. pašvaldība īsteno balsojumā visvairāk atbalstītās iniciatīvas.  

 

Pašvaldībai, ieviešot līdzdalības budžetu, jāizstrādā tā noteikumi, kur detalizētāk var 
noteikt, kas var iesniegt iniciatīvu, kādi ir galvenie atbilstības kritēriji, kā tiks organizēta 
balsošana un kāds ir pieejamais kopējais budžets un katras no iniciatīvām maksimālais 
budžets.  

Jaunais Pašvaldību likums paredzēs10, ka pašvaldības Līdzdalības budžeta īstenošanai izdos 
noteikumus, kuros noteiks līdzdalības budžeta izlietošanas kārtību, tai skaitā: 
1)  pašvaldības institūciju, kas nodrošina iniciatīvu jeb projektu atlasi un uzrauga līdzdalības 
budžeta izlietošanu; 2)  iniciatīvas/projekta pieteikuma paraugu; 3)  projektu iesniegšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām; 4)  projektu atlases kritērijus; 5)  balsošanas veidu 
(klātienē, elektroniski) un kārtību; 6)  balsošanas termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām; 
7)  balsu skaitīšanu un īstenojamo projektu noteikšanu. 

 

                                                      
10 Atbilstoši Pašvaldību likumprojekta redakcijai, ko Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija 
atbalstījusi 2.lasījumā. Šajā likumprojekta izskatīšanas stadijā ir atbalstīts, ka līdzdalības budžeta 
ieviešana būs pašvaldībās jāievieš obligāti. Tālākajā izskatīšanas gaitā tas var tikt mainīts, lietojot 
vadlīnijas jāpārbauda likuma regulējums! 

Līdzdalības budžets ir lēmumu pieņemšanas process, kurā iedzīvotāji iesaistās līdz lemšanā par 

pašvaldības budžeta daļas (parasti tās, kas saistīta ar pašvaldības attīstību, investīcijām), 

izlietošanu.  
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Jaunais Pašvaldību likums noteiks, ka šādas iniciatīvas varēs iesniegt attiecīgajā pašvaldībā 
deklarēta  fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, vai reģistrēta biedrība vai 
nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Šādām idejām jāparedz ieguldījumu 
pašvaldības īpašumā un paredzētajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, 
nodrošinot veikto investīciju uzturēšanu un ilgtspēju, kā arī iniciatīvas rezultāts ir plaši 
pieejams iedzīvotājiem. 

 

Ar ko līdzdalības budžets atšķiras no projektu konkursiem? 

Atšķirībā no projektu konkursiem, līdzdalības budžeta gadījumā iedzīvotāji ierosina idejas, 
iedzīvotāji izlemj, kuras idejas tiks īstenotas, bet pašvaldība īsteno uzvarējušās idejas. 
Projektu konkursu gadījumā parasti ir pašvaldības izsludināts projekta ietvars, atbalstāmos 
projektus nosaka pašvaldības izveidota komisija, bet īstenošanu nodrošina projekta 
pieteicējs.  

 

 

 

 

 

 

 

IESPĒJA! 

Parasti līdzdalības budžeta īstenošanai pašvaldības izstrādā nolikumu. Rīgas un Gulbenes 

pašvaldību līdzdalības budžeta nolikumu apkopojums pieejams šeit: 

https://providus.lv/raksti/sabiedribas-lidzlemta-budzetesana-rigas-un-gulbenes-

pasvaldibas-laika-posma-no-2019-lidz-2021-gadam/  

 

 

 

 

 

 

 

Citas pašvaldības pieredze: 

Gulbenes novada Rankas pagastā ar līdzdalības budžeta palīdzību ir izveidots rotaļlaukums 
bērniem, labiekārtots skvērs Gulbenes pilsētā, bet Lejasciema pagastā labiekārtota teritorija, 
kurā pulcēties vietējiem iedzīvotājiem, lai svinētu dažādus svētkus, ikdienā atpūstos. Vairāk par 
Gulbenes novada projektiem var lasīt vietnē www.balso.gulbene.lv  

 

https://providus.lv/raksti/sabiedribas-lidzlemta-budzetesana-rigas-un-gulbenes-pasvaldibas-laika-posma-no-2019-lidz-2021-gadam/
https://providus.lv/raksti/sabiedribas-lidzlemta-budzetesana-rigas-un-gulbenes-pasvaldibas-laika-posma-no-2019-lidz-2021-gadam/
http://www.balso.gulbene.lv/
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IEDZĪVOTĀJU PADOMES 

 

 

 

 

 

Pēc 2021.gada vēlēšanām, Latvijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kuras 
rezultātā mazākie novadi tika apvienoti lielākās novadu pašvaldībās. Lai mazinātu nomales 
efektu, kas var veidoties apvienotajās teritorijās, kuras no pašvaldības administratīvā centra 
atrodas tālāk, pašvaldības ir aicinātas veidot iedzīvotāju padomes katrā administratīvajā 
teritorijā, lai tur dzīvojošie iedzīvotāji varētu labāk aizstāvēt savas intereses. Līdz šim dažas 
no Latvijas pašvaldībām šādas iedzīvotāju padomes ir izveidojušas, visplašāk to izmantojis 
Rēzeknes novads. 

Kādēļ iedzīvotāju padomes varētu būt noderīgs sabiedrības līdzdalības 
instruments? 

1. Vietējās apkaimes, pagasta vai ciema iedzīvotāji  (atkarībā no tā, cik plašai teritorijai 
šāda iedzīvotāju padome tiek veidota) -  varēs veiksmīgāk aizstāvēt savas intereses, 
jo labāk pārzinās vietējo situāciju, vajadzības un par tām varēs informēt pašvaldības 
politisko vadību, centrālo administrāciju. Pašvaldības aicinātas noteikt šādu 
iedzīvotāju padomju kompetenci. 

2. Iedzīvotāji varēs paši uzņemties līdzatbildību par to, kas notiek vietējā apkaimē, 
ciemā, lai laikus reaģētu, paši organizētu dažādas aktivitātes vai, nepieciešamības 
gadījumā, lūgtu pašvaldības palīdzību.  

3. Novada pašvaldībai būtu zinošas kontaktpersonas, ar kurām sazināties par attiecīgās 
teritorijas jautājumiem, vieglāk noskaidrot situāciju, aizsniegt vietējos iedzīvotājus, 
pieņemt lēmumus, kas līdzsvarotu visa novada attīstību.  

 
To, kā nākotnē darbosies iedzīvotāju padomes, lielā mērā noteiks pašas pašvaldības. 
Topošais Pašvaldību likums noteiks vien dažus principus, kas jāievēro iedzīvotāju padomju 
darbībā . Pašvaldībām būs pienākums izdot  padomes nolikumu – saistošos noteikumus, 
kuros būs jānosaka padomes izveidošanas un darbības nosacījumus, tai skaitā: 

1) padomes kompetenci;  
2) padomes darbības teritoriju, ja pašvaldībā tiek izveidotas vairākas padomes;  
3)padomes locekļu skaitu un kandidātu izvirzīšanas kārtību, nodrošinot iespēju 
iedzīvotājiem izvirzīt savus kandidātus;  
4) padomes locekļu ievēlēšanas kārtību, paredzot iespēju iedzīvotājiem tieši balsot 
par padomes locekļu kandidātiem; 5) padomes darbības termiņu; 6) padomes darba 
organizāciju. 

Atbilstoši jaunajā Pašvaldību likumā plānotajam - par padomes locekli varēs būt fiziska 

persona, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu; kura ir Eiropas Savienības pilsonis un ir 

reģistrēta Fizisko personu  reģistrā. Par padomes locekli nebūs atļauts būt domes 

deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam. 

Iedzīvotāju padomes ir konsultatīva kolektīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt 

novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) iedzīvotāju interešu 

pārstāvību domē.  
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KOLEKTĪVIE IESNIEGUMI 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! 

Šī iespēja būs pieejama tad, kad stāsties spēkā jaunais Pašvaldību likums. 2022.gadā šāda 
iespēja vēl nebūs! 

 

Nacionālā līmenī kolektīvie iesniegumi ir jau labi zināms līdzdalības veids, ko sabiedrība 
labāk pazīst ar vienu no iespējamām vietnēm, kur savākt iesniegumam nepieciešamos 
parakstus – portālu manabalss.lv Jaunais Pašvaldību likums šādi iespēju ieviesīs arī 
pašvaldībās, par pašvaldību kompetences jautājumiem. 

Paredzēts, ka kolektīvo iesniegumu būs tiesīgi iesniegt pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji11 
(vai kuriem pašvaldībā pieder nekustamais īpašums), kuri iesnieguma iesniegšanas dienā 
būs sasnieguši 16 gadu vecumu. Kolektīvā iesnieguma iesniegšanai nepieciešamais parakstu 
skaits būs atkarīgs no iedzīvotāju skaita novadā. Piemēram, Ķekavas novadā dzīvo aptuveni 
29 690 iedzīvotāji, kolektīvā iesnieguma iesniegšanai būs nepieciešams savākt 200 
parakstus. Pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 tūkstošus iedzīvotāju, būs 
jāsavāc 300 parakstus. 

Pašvaldībai, saņemot kolektīvo iesniegumu, būs pienākums 7 darbdienu laikā izvērtēt 
iesnieguma atbilstību likuma prasībām (pašvaldība var veikt parakstu pārbaudi), ja tas 
prasībām atbildīs, pašvaldības kolektīvais iesniegums jāiekļauj nākošajā domes sēdes darba 
kārtībā un tas jāizskata. Izskatot iesniegumu, uz sēdi jāuzaicina arī persona, kas pilnvarota 
pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, kā arī pārstāvji no institūcijām, kuras skar 
kolektīvajā iesniegumā ietvertais prasījums. Iesniedzēju pārstāvim būs tiesības domes sēdē 
ziņot par kolektīvo iesniegumu, piedalīties debatēs par to un pašvaldība šo pārstāvi varēs 
iesaistīt arī citu pašvaldības institūciju darbā kolektīvā iesnieguma izskatīšanas gaitā. 

Atbilstoši kolektīvā iesnieguma saturam domei būs jālemj par tā turpmāko virzību, nosakot 
par to atbildīgo pašvaldības institūciju. Lai varētu izsekot tālākajai rīcībai ar iesniegumu, 
atbildīgajai Pašvaldības institūcijai būs pienākums 3 mēnešu laikā sniegt domes sēdē 
pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību, savukārt pašvaldībai būs pienākums ne retāk kā 
reizi 3 mēnešos apkopot un publicēt Pašvaldības mājas lapā aktuālo informāciju par šī 
iesnieguma virzību un izskatīšanas rezultātiem. Pašvaldībai būs arī pienākums informēt 
iesniedzēju pārstāvi.  

                                                      
11 Atbilstoši Pašvaldību likumprojekta redakcijai, ko Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību 
komisija 2022.gada 23.martā apstiprināja 2.lasījumā. 

Stājoties spēkā jaunajam Pašvaldību likumam, Ķekavas un citu novadu iedzīvotājiem būs 

iespēja līdzdarboties pašvaldības dzīvē, izmantojot kolektīvos iesniegumus. Iedzīvotāji, savācot 

pietiekamu parakstu skaitu, varēs ierosināt kāda jautājuma skatīšanu pašvaldībā, kurai būs 

pienākums par to lemt.  
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Gadījumā, ja pašvaldība konstatē, ka kolektīvais iesniegums neatbilst likuma prasībām, 
pašvaldībai būs pienākums sniegt atbildi iesniedzējiem atbilstoši Iesniegumu likumam. 

 

VIETĒJIE REFERENDUMI 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! 

  
Vietējo pašvaldību referendumu likums stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī un tad šo 
līdzdalības iespēju varēs izmantot! 
 
Pašvaldības referendumu varēs rīkot par šādiem jautājumiem: 

1) pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem; 
2) domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi jaunbūves – publiskas ēkas vai 
objekta, kuram saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 
pirmās daļas 1.punktu piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra – 
būvniecību (piemēram, piemēram, automaģistrālēm, ražotnēm, izgāztuvēm, 
mājdzīvnieku audzēšanas kompleksiem); 
3) domes atlaišanu. 

 
Tiesības ierosināt referendumu būs Latvijas pilsonim un Eiropas Savienības pilsonim, 
kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā, ja viņš atbilst visām šādām 
pazīmēm:  

1) ir sasniedzis 18 gadu vecumu;  
2) ir reģistrēts vēlētāju reģistrā;  
3) viņa dzīvesvieta ir reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai 
viņam attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.   

 
Pašvaldības referendumu var ierosināt dome, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no 
domes deputātu kopskaita. Pašvaldības dome nevarēs ierosināt referendumu par domes 
atlaišanu. 
 
Referenduma ierosināšanai par pašvaldības ilgtspējīgas attīstība stratēģiju vai tās 
grozījumiem vai par domes lēmumu par būvniecību nepieciešamais parakstu skaits 
galvaspilsētā Rīgā būs ne mazāk kā 10 procentu, pārējās pašvaldībās ne mazāk kā 15 procentu 
no to balsotāju skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti attiecīgā 
vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstos. Savukārt, lai ierosinātu referendumu par domes 
atlaišanu, savācamo parakstu skaits būs lielāks - ne mazāk kā 30 procentu no to balsotāju 

Visspēcīgākais līdzdalības instruments, ar kuru pašvaldību var ietekmēt tiešā veidā, līdz šim 

bijušas pašvaldību vēlēšanas, jo tajās iedzīvotāji bija lēmuma pieņēmēji. Taču vēlētājiem būs 

vēl viens spēcīgs līdzdalības instruments – vietējais pašvaldības referendums, ar kuru varēs 

ietekmēt pašvaldības darbību.  



35 
 

skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti attiecīgā vēlēšanu apgabala 
vēlētāju sarakstos. 
 
Parakstu vākšana pašvaldības referenduma ierosināšanai un balsošana referendumā 
paredzētas vienlaikus klātienē un elektroniski.  
 
UZMANĪBU! 
 
Detalizētākus noteikumus parakstu vākšanai referenduma ierosināšana un citiem 
jautājumiem regulē Vietējo pašvaldību referendumu likums, ko Saeima pieņēmusi 
2022.gada martā, bet kurš spēkā stāsies 2024.gada 1.janvārī. 
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Noslēgumam: sabiedrības līdzdalības attīstība un 

mainīgums 

 

Iepriekš aprakstītie sabiedrības līdzdalības veidi ir biežāk izmantotie Latvijas pašvaldībās, 
tie parasti noder, lai veidotu zināmu līdzdalības sistēmu, kas ir stabila, iepriekš paredzama, 
visiem zināma. Tas ir ļoti būtiski, ka šāda sistēma tiek ieviesta un tā labi funkcionē. Minētie 
līdzdalības veidi noteikti nav izsmeļoši, ārpus vadlīnijām palikušas arī citas līdzdalības 
formas, lai arī tās ir mazāk izplatītas. 

Vienlaikus jāatceras, ka pasaule mainās un tai līdzi mainās arī iedzīvotāju paradumi, 
ietekmējot arī sabiedrības līdzdalību. Pirms 3 gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka 
sabiedriskās apspriedes varētu noturēt attālinātā veidā, kādu nācās ieviest pandēmijas 
apstākļos.  

Sabiedrības līdzdalības metodes ir teju bezgalīgas! Katrai situācijai var atrast savu 
piemērotāku, pilnveidot kādu jau izmantoto vai izlemt par pilnīgi jaunu eksperimentu! 
Daudzviet ārpus Latvijas pašvaldības meklē inovatīvus veidus, kā iesaistīt sabiedrību.  

Līdzdalības jomā pašlaik vērojamas vairākas attīstības tendences: 

 
 Pašvaldība nāk pie iedzīvotājiem nevis gaida iedzīvotājus atnākam. Proti, 

pašvaldība izmanto tādas līdzdalības metodes, kurās iedzīvotājiem ir ērtākas. To dara 
gan ar jauniem e-līdzdalības rīkiem, gan klātienes formām, kurās pašvaldība dodas 
tuvāk iedzīvotājiem, nevis aicina iedzīvotājus ierasties novada centrā uz noteiktu 
tikšanās telpu. Piemēram: e-līdzdalības iespējas (mobilās aplikācijas (aptaujām, 
diskusijām, ziņojumiem par problēmām)).  
 

 Pašvaldība iegulda pūles, lai aizsniegtu iedzīvotājus, kuri paši iesaistās ļoti maz 
vai neiesaistās vispār. Pašvaldības mēdz veidot īpašu sabiedrības līdzdalības vai 
kopienas veidotāja speciālista amata vietu, lai veidotu patstāvīgu saiti ar pašvaldību 
teritoriju iedzīvotājiem. Šie darbinieki labi pazīst kā aktīvos, tā pasīvos iedzīvotājus, 
pārzina attiecīgās teritorijas vajadzības, galvenās problēmas, var kalpot par sava veida 
tiltu.  

 
 Svarīgus jautājumus pašvaldība pieņem sadarbībā ar iedzīvotājiem. Sabiedrības 

neuzticēšanās politiķiem ir izplatīta daudzviet pasaulē. Attīstītās valstīs meklē veidu, kā 
veicināt savstarpējo uzticēšanos arī ar līdzdalības instrumentiem. Šobrīd ļoti izplatīta 
metode ir deliberatīvas diskusijas ar iedzīvotājiem, kuras darbojas tādā veidā, ka 
pēc nejaušības principa pašvaldība atlasa iedzīvotājus ar kuriem padziļināti konsultējas 
par kādu risināmo jautājumu. Iedzīvotājiem ir iespēja uzklausīt pašvaldības speciālistus, 
lai izprastu jautājumu, bet pašiem ir pienākums piedāvāt risinājumus, vienoties savā 
starpā par kompromisiem. Šādas konsultācijas ir resursietilpīgas, tādēļ parasti izmanto 
pie ļoti nozīmīgiem jautājumiem.  
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 Iedzīvotāji uzņemas pašiniciatīvu, kuru pašvaldība iespēju robežās stimulē. 
Pašvaldības loma ir atbalstīt aktīvismu un iniciatīvas, kas jau notiek sabiedrībā, taču 
kuru īstenošanai pietrūkst pašvaldības atbalsta (normatīvā regulējuma vai saskaņojumu, 
darba rīku, neliela finansējuma). Piemēram, iedzīvotāji pagasta teritorijā ir pietiekami 
aktīvi, vēlas uzlabot apkaimi, sakopt kādu teritoriju vai to pielāgot savām apkaimes 
vajadzībām, lai rīkotu pasākumus utt. Pašvaldība šajā procesā iesaistās tik tālu, cik 
nepieciešams nodrošināt “makšķeri” nevis “zivi” – nodot sabiedrības lietošanā telpas, 
kur glabāt inventāru, piešķir darba rīkus utml. Šādā veidā pašvaldībā aktīvisti NVO 
atjauno degradētas teritorijas, ko pārvērš par pulcēšanās iespējām, kur pašvaldībai pašai 
būtu ievērojami grūti sakopt teritoriju utt.  

 

Noslēgumā jāakcentē, ka sabiedrības līdzdalības motivācija neizriet no normatīvā 

regulējuma vai izveidotām formālām institūcijām. Motivācijai jānāk no iedzīvotāju, 

pašvaldības darbinieku, deputātu intereses sadarboties un atbildīguma sajūtas par savu 

dzīvi un visas pašvaldības dzīves kvalitāti. Pašvaldību līmenī šādu sadarbību veidot ir 

vienkāršāk, jo vietējā vara iedzīvotājiem ir daudz tuvāk. 

 

 


