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"Praktiskā ideju darbnīca norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir 
Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem."

http://nr.2021.lv/NVOF/MAC/046


Zinta Miezaine

Kopš 1997 gada strādāju dažādos projektos, kas saistīti ar 
pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā.

1. Attīstības programmas, likumu un MK noteikumu 
izstrāde, sadarbības mehānismu nolikumu izstrāde;

2. Vērojumi un zināšanas par lēmumu pieņemšanas 
procesu un komunikāciju starp pārvaldi un 
iedzīvotājiem;

3. Biedrība «Risinājumu darbnīca» - politikas lēmumu 
attīstīšana iesaistot dažādas sabiedrības grupas.

4. Starptautiska pieredze LEADER pieejas ieviešanā 
Moldovā un Armēnijā.

5. No 2013 – 2020 – Atvērtas pārvaldības partnerības 
novērtējuma ziņojumi par Latviju.



Kāpēc 
sabiedrības 
līdzdalība? PSRS

Republika

Pilsēta (novads, pagasts)

Iela, Nr (mājas)

Uzvārds

Tēva vārds

VĀRDS

VĀRDS

Uzvārds

Iela, Nr (mājas)

Pilsēta (pagasts, novads)

Latvija



Pagasta/novada 
PAŠVALDĪBA

Kāpēc vajadzīga?

Ar ko nodarbojas?



Pašvaldību 
kompetence

Pašvaldību kompetencē ir autonomās 
funkcijas un uzdotās jeb deleģētās funkcijas, 
kā arī iespējas realizēt brīvprātīgās iniciatīvas. 

• Autonomās funkcijas ir tās, kuras pašvaldība 
realizē patstāvīgi un ir arī par tām atbildīga. 
Varētu teikt, ka autonomās funkcijas ir 
pašvaldības „pamatdarbība” – kādēļ 
pašvaldība vispār pastāv. Funkcijas tiek 
pildītas, lai iedzīvotāji varētu realizēt savas 
vietējās intereses

• uzdotās jeb deleģētās funkcijas, 

• kā arī iespējas realizēt brīvprātīgās 
iniciatīvas. 



Iesildīšanās tēmā:
Uzzīmējam attiecības starp pašvaldību un iedzīvotājiem –
novada pašvaldība, pagasta pašvaldība, iedzīvotāji, biedrības, 
partijas, uzņēmēji, žurnālisti, citi?





Kam ir «teikšana» valsts līmenī (nav oligarhu)

Valsts

Pilsoniskā 
sabiedrība

Aktīvās NVO

Profesionālās
Asociācijas LDDK

Politiskās
partijas



Iesaiste pašvaldībā

Kā var 
iesaistītes 

pašvaldība?
Ko tālāk?

Ir bijušas 
sanāksmes, 

radītas idejas, 
dažas lieliskas, 
visiem patīk.



Ko pašvaldība drīkst?

Pārvaldes institūcijas drīkst tikai to, kas ir 
atļauts. Privātpersona drīkst visu, kas nav 
aizliegts.



Pašvaldību 
iespējas 
atbalstīt 

iniciatīvas

Pašvaldību likums ir veidots, lai pašvaldība efektīvi 
varētu realizēt vietējo iedzīvotāju intereses un 
risināt viņu vajadzības. Šādā kontekstā atbalsts 
pilsoniskās sabiedrības veicināšanai, tai skaitā –
atbalsts NVO noteikti iederas iespējamo, atļauto un 
vietējai sabiedrībai vajadzīgo brīvprātīgo iniciatīvu 
lokā, jo pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu 
atbalsts veicina vietējās kopienas attīstību 
un ir iedzīvotāju interesēs 

12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.



NVO kā 
atbalsta 

mērķis

• rīkot projektu konkursu organizāciju 
iniciatīvu atbalstam un administratīvo 
izmaksu segšanai;

• pirkt pakalpojumus no NVO (telpu īre 
no organizācijas, valodu mācība 
pašvaldības darbiniekiem, pētījumu 
veikšana); 

• sniegt cita veida materiālo un 
nemateriālo atbalstu (pašvaldības 
telpu piešķiršana/noma, transporta, 
sakaru, grāmatvedības, juridiskie 
pakalpojumi (piemēram, juridiskas 
konsultācijas organizācijas dibināšanai, 
u.c.)), ievērojot atklātības un vienlīdzīgu 
iespēju principus.



NVO kā līdzeklis 
likumā noteikto 

funkciju 
(autonomo vai 

deleģēto) 
veikšanai.

• deleģēt nevalstiskajai organizācijai kādu 
no funkcijā ietvertajiem uzdevumiem; 

• pilnvarot kāda uzdevuma veikšanai; 

• pirkt pakalpojumu no NVO (sociālie 
pakalpojumi, sporta, kultūras pasākumu 
organizēšana u.c.); 

• rīkot saturisku projektu konkursu; 

• sniegt cita veida materiālo un 
nemateriālo atbalstu funkcijas īstenošanai 
(pašvaldības telpu piešķiršana/noma, 
transporta, sakaru, grāmatvedības, 
juridiskie pakalpojumi, funkcijas veikšanai 
nepieciešamā tehnika, nodokļu 
atvieglojumi u.c.), ievērojot atklātības un 
vienlīdzīgu iespēju principus. 



Pašvaldības funkcijas

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos 
nav noteikts citādi;

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.);

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);



Pašvaldības funkcijas

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu;

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzību;

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu;

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;



Pašvaldības funkcijas

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību;

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas 
būvniecības procesa tiesiskumu;

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

16) savākt un sniegt valsts statistikai 
nepieciešamās ziņas;



Pašvaldības funkcijas

• 17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

• 18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

• 19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

• 20) (izslēgts ar 17.07.2008. likumu);

• 21) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

https://likumi.lv/ta/id/178992-grozijumi-likuma-par-pasvaldibam-


Pašvaldības funkcijas

22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

Starptautiskajos līgumos, likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos 
gadījumos un kārtībā atsevišķu autonomo funkciju īstenošanā un finansēšanā 
piedalās valsts.

No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums


Uzdevums

• Izvēlēties ideju, kuru īstenot.

• Pārrunāt grupā, kā to pa soļiem realizēt.

• Ja nepieciešama pašvaldības iesaiste, izdomājiet, vai 
projekts atbilst kādai no pašvaldības funkcijām 
(pašvaldības funkciju saraksts)

• Ja atbilst, kāda veida pašvaldības atbalsts būtu 
visatbilstošākais?

• Ja neatbilst, kāda veida pašvaldības atbalsts būtu 
visatbilstošākais?

• kad kur un ar ko ir jārunā, kādā veidā?



PALDIES PAR UZMANĪBU!


