
Sabiedriski aktīvo iedzīvotāju un organizāciju 
iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos – no 
informēšanas līdz sadarbībai

Zinta Miezaine
«Pakalniešos», Stradu pagastā, Gulbenes novadā
2021.gada 07. oktobrī

Praktiskā ideju darbnīca norisinās projekta 
Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir 
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Lēmuma pieņemšanas cikls

Ideja – izpēte –
lēmuma projekts –

konsultācijas –
balsojums – lēmums –

informēšana

Ieviešana – uzraudzība 
– novērtēšana –

uzlabojums, nākamā 
ideja.



Praksē

Daudzas «idejas» kļūst 
par pašvaldības idejām, 

lai apgūtu ES 
struktūrfondu līdzekļus.

Eg – ES finansējums 
pieejams starptautiskiem 
ceļiem, bet vajadzības ir 
vietējie ceļi uz veikalu, 

skolu utml.



«Ideālā» sabiedrības iesaiste

Uzklausīšana

Izpēte, 
lēmuma/projekta 

sagatavošana

Konsultācijas Uzlabošana

Lēmums

Ieviešana (iesaistot 
vietējo sabiedrību)

Uzraudzība

Novērtēšana

Jauns 
projekts/turpinājums



Sadarbības līmeņi

Informēšana Konsultācijas
Uzklausīšana un 

reaģēšana

Sadarbība – no 
kopīgas 

plānošanas līdz 
realizācijai 



Kritēriji sabiedrības iesaistes vērtēšanai

• Vai informācija ir pirms lēmuma? Savlaicīga? 
Saprotama? Pieejama?

• Vai ir zināms - kā iesaistīties plānotā lēmuma 
tapšanā? – Kas lems? Kad? Vai pieejams 
nolikums? Vai process būs atklāts?

• Vai informācija pēc lēmuma ir saprotama, 
savlaicīga, pieejama?

Informēšana



Kritēriji sabiedrības iesaistes vērtēšanai

Konsultācijas: 

Vai notiek konsultācijas?

Vai informācija par tām ir savlaicīga, saprotama, pieejama?

Vai pēc tām ir atgriezeniskā saite? (kāpēc izlēma tā kā izlēma?)

Vai pieejams konsultācijās pausto viedokļu kopsavilkums?



Kritēriji sabiedrības iesaistes vērtēšanai

Uzklausīšana

Vai notiek uzklausīšana? (vai ir iespējams piedāvāt dienaskārtībā vietējos jautājumus)

Vai informācija par tikšanās iespējām ir savlaicīga, saprotama, pieejama?

Vai pēc tās ir atgriezeniskā saite? (vai īstenojas kādas no sapulcēs kopīgā plānošanā izteiktajām 
idejām?)



Kritēriji sabiedrības līdzdalības vērtēšanai

Sadarbība 

Vai notiek kopīga projektu plānošana?

Vai notiek līdzdalīga budžetēšana?

Vai informācija par šīm iespējām ir savlaicīga, saprotama, pieejama?

Vai ir caurredzams tālākais lēmumu pieņemšanas process?

Vai sabiedrību iesaista arī īstenošanā? Uzraudzībā?



SWOT analīze

Ar ko varam 
lielīties 

sabiedrības 
iesaistes ziņā?

Kas mums vēl 
jāveido?

Kādi riski ārējā 
vidē varētu 
apdraudēt 
sekmīgu 

sabiedrības 
iesaisti?

Kādas iespējas 
paver šis laiks 
sabiedrības 

iesaistes 
uzlabošanai?



Pārvaldes vadītājs

1. atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba, kā arī, ja 
tas paredzēts pašvaldības nolikumā pieņem darbā un atlaiž no darba 
pārvaldes darbiniekus;
2. atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un 
informācijas pieejamību un kvalitāti;
3. iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes fu
nkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;
4. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;
5. veic citus novada pašvaldības nolikumā un domes lēmumos 
paredzētos pienākumus.
Pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domes 
deputāts (likuma „Par pašvaldībām” 69.² panta trešā daļa).



Jaunais Pašvaldību likumprojekts

53. pants. Sabiedrības iesaistes mērķis un nosacījumi

(1) Sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības

iesaistīšanos pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un

atbilstību tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm.

(2) Ja sabiedrības iesaistes kārtību nosaka citi likumi vai Ministru kabineta noteikumi,

šajā likumā noteiktos sabiedrības iesaistes veidus var nepiemērot.

(3) Domei ir tiesības un likumos noteiktajos gadījumos arī pienākums organizēt

konsultācijas ar iedzīvotājiem, kā arī noteikt šajā likumā neminētus sabiedrības iesaistes 

veidus, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu 

un pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.

(4) Pašvaldība savā darbībā atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un 

nodibinājumus), kas darbojas tās administratīvajā teritorijā.

(5) Pašvaldība sabiedrībai sniedz patiesu un objektīvu informāciju.



Jaunais Pašvaldības likumprojekts

53. pants. Sabiedrības iesaistes mērķis un nosacījumi

(1) Sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu 

sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības

darba kvalitāti un atbilstību tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm.

(2) Ja sabiedrības iesaistes kārtību nosaka citi likumi vai Ministru kabineta

noteikumi, šajā likumā noteiktos sabiedrības iesaistes veidus var nepiemērot.

(3) Domei ir tiesības un likumos noteiktajos gadījumos arī pienākums organizēt

konsultācijas ar iedzīvotājiem, kā arī noteikt šajā likumā neminētus sabiedrības

iesaistes veidus, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju

interešu ievērošanu un pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.



Jaunais Pašvaldības likumprojekts

(4) Pašvaldība savā darbībā atbalsta pilsoniskās sabiedrības
organizācijas (biedrības un nodibinājumus), kas darbojas tās 
administratīvajā teritorijā.
(5) Pašvaldība sabiedrībai sniedz patiesu un objektīvu informāciju.



Jaunais Pašvaldības likumprojekts

60. pants. Iedzīvotāju padome

(1) Iedzīvotāju padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva kolektīva 

institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt novada pašvaldības teritoriālā 

iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) iedzīvotāju interešu pārstāvību domē. Padomi neveido 

novada administratīvajā centrā un valstspilsētas pašvaldībā.

(2) Padomi ievēlē teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu 

reģistra datiem attiecīgā gada 1. janvārī deklarēto iedzīvotāju skaits pārsniedz 1 500 iedzīvotājus. 

Padomi var ievēlēt, ja teritoriālā iedalījuma vienībā deklarēto iedzīvotāju skaits

nepārsniedz 1 500 iedzīvotājus. Teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās katrā deklarēto iedzīvotāju 

skaits nepārsniedz 1 500 iedzīvotājus, var ievēlēt kopīgu padomi. Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde līdz attiecīgā gada 31. janvārim nodrošina pašvaldībām statistikas datu pieejamību par 

attiecīgā gada 1. janvārī deklarēto un reģistrēto personu skaitu pašvaldības administratīvajā teritorijā.



Jaunais Pašvaldības likumprojekts

(3) Padome izskata pašvaldības kompetencē esošus jautājumus, kas skar 
padomes darbības teritorijas iedzīvotāju intereses. Padome iesniedz lēmumu 
projektus izskatīšanai domē, un domei ir pienākums tos izskatīt. Ja dome 
noraida padomes iesniegtu lēmuma projektu, tā lēmumā pamato 
noraidīšanas iemeslus.

(4) Padomes pilnvaru termiņš ir četri gadi.
(5) Padomes darba organizāciju, padomes locekļu skaitu un padomes 

kompetenci, ievērojot  šā likuma nosacījumus, nosaka nolikumā par padomes 
darbību. Padomes nolikumu izdod dome. Nolikumā var noteikt jautājumus, 
par kuriem dome pirms lēmuma pieņemšanas prasa padomes viedokli.



Viena no nākotnes iespējām – iedzīvotāju 
padomes

• Rakstām darba uzdevumu padomes locekļiem, lai notiktu kvalitatīva 
sabiedrības iesaiste.

• Ko no šiem darbiem mēs vēlamies lai veic pagasta pārvaldnieks?



Pārrunājam apgūto

Paldies par Jūsu laiku!

Zinta Miezaine

zintam8@inbox.lv
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