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CEĻVEDĪ LIETOTIE APZĪMĒJUMI1 

Iniciatīvas grupa – cilvēki, kuri kopīgi vienojušies par kādas idejas virzīšanu vai projekta īstenošanu. Iniciatīvas 
grupa ir neformāla, nav reģistrēta. Tā darbojas, kamēr tās dalībniekiem ir savstarpēja interese un pašiniciatīva. 

Nevalstiskā organizācija (NVO) – juridiska persona, reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Biedrībā kāda mērķa 
īstenošanai apvienojas cilvēki. Nodibinājumā mērķa īstenošanai tiek apvienoti resursi – finanses, nekustamais 
un kustamais īpašums un citi. Dažkārt teksta labskanībai lietots apzīmējums ‘sabiedriskā organizācija’. 

Publiska persona – juridiskas personas, kas darbojas Latvijas Republikas vārdā, valsts pārvaldes institūcijas un 
iestādes. 

Privāta persona – biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, mediji, uzņēmumi, fiziskas personas. 

Pašvaldība – šajā ceļvedī ar jēdzienu “pašvaldība” apzīmēta vietējā vara, tās institūcijas un iestādes, neizdalot 
konkrētu – novada vai pagasta- līmeni.  

Apkaimes Ideju darbnīcas (ideju darbnīcas) – biedrības SATEKA ar Kultūras Ministrijas un Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstu projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” ietvaros organizētās Apkaimes ideju 
darbnīcas 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī. 

Praktisko ideju darbnīca – biedrības SATEKA ar Kultūras Ministrijas un Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu 
projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” ietvaros organizētās Praktiskās ideju darbnīcas “IESAISTIES 
UN RADI SAVU VIETU!” 2021.gada 6. un 7. oktobrī. 

Pašvaldības diskusijas -  biedrības SATEKA ar Kultūras Ministrijas un Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu 
projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” ietvaros organizētās Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem 
“Uzklausi un izsaki savu viedokli” 2021.gada 13. un 20. oktobrī. 

  

 
1 Autores piedāvātās vienkāršotas definīcijas un saīsinājumi, lai veicinātu kopīgu izpratni par apskatāmajiem 
jautājumiem un vieglāku teksta uztveri.  
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IEVADS 

Ceļvedis sabiedrības iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā top interesantā laikā. Ir stājusies spēkā 
Administratīvi teritoriālā reforma, kura nozīmīgi mainījusi attiecības starp novadiem un pagastiem. Bet nav vēl 
spēkā jaunais Pašvaldību likums, kurš cita starpā noteiks, kā jānotiek novadu iedzīvotāju iesaistei pašvaldību 
lēmumu pieņemšanā. Saeimas komisijās un citos forumos notiek diskusijas par to, kā būtu pareizi jāvēlē  un 
kādam jābūt iedzīvotāju padomju statusam. Tās būs būtiskākais vietējās demokrātijas elements. Tomēr tēma ir 
svarīga un nav grozāma, jo – cilvēkiem jādzīvo un jāpiedalās lēmumu pieņemšanā arī tagad.  

Ceļvedis tika gatavots projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” ietvaros. To īsteno biedrība SATEKA 
ar Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Šī dokumenta izveidē izmantoti projekta 
tikšanos apkopojumi, tajā skaitā par četrpadsmit ideju talkām visos Gulbenes novada pagastos, praktisko ideju 
darbnīcām, kā arī divām pašvaldību diskusijām, kurās pašvaldību darbinieki izsvēra iespējas atbalstīt iedzīvotāju 
idejas.  

Ceļvedi gatavojot, izmantoti arī tiesību akti, kuros noteiktas pašvaldību iespējas atbalstīt vietējo organizāciju 
iniciatīvas, jo, kā zināms, pašvaldība tāpat kā visas citas pārvaldes iestādes un institūcijas drīkst darīt tikai to, kas 
atļauts. Katrs lēmums jāpamato ar tiesību aktiem.  

Struktūra.  

Ceļvedis sniedz ieskatu, kādi apsvērumi jāņem vērā iniciatīvas grupām, lai veiksmīgi sadarbotos ar pašvaldību 
investīciju un infrastruktūras uzlabošanas projektos. Projektus analīzei atlasīja praktisko ideju darbnīcas 
dalībnieki. Pamattekstā pa soļiem veikta ideju analīze, lai saprastu, vai un kur tās iederas pašvaldības dienas 
kārtībā.  

Ceļveža sadaļas “Uzziņai” sniedz kopsavilkumus un informāciju no tiesību aktiem un citiem pētījumiem, kā arī 
autores skaidrojumus. Uzziņām atlasīta tā informācija, kura ir noderīga iniciatīvas grupām izpratnes veidošanai 
par to, kā darbojas pašvaldība, kādas ir tās iespējas un ierobežojumi, lēmumu pieņemšanas process. Zināšanas 
par šiem jautājumiem palīdzēs iniciatīvas grupām vērsties īstajā laikā pie pareizajiem cilvēkiem.  

Ceļveža noslēgumā iekļauts saraksts ar pētījumiem un metodiskajiem materiāliem, kas noderīgi nevalstiskajām 
organizācijām un iniciatīvas grupām, kuras vēlas sadarboties ar pašvaldību.  
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KO GRIBAM RISINĀT?  

BĒRNU LAUKUMIŅA IZVEIDE KALNIENĀ 

Stāmerienas pagasta ideju darbnīcā dalībnieki nobalsoja par ideju – izveidot bērnu rotaļu laukumiņu Kalnienā.  
Kā īstenošanā veicamos soļus ideju darbnīcā paredzēja:  Laukumiņa atrašanās vietas apspriešanu, vietas 
aprīkošanu, uzstādot smilšu kasti,  dēļa šūpolītes un citas aktivitātes bērniem. Tika nolemts organizēt arī 
apkārtnes iedzīvotāju talku un atklāšanas pasākumu,  kurā notiktu tautas koncerts, atrakcijas ar baloniem un 
ziepju burbuļiem. Bērnu laukumiņa izveidei ideju darbnīcas dalībnieki piešķīra 100 EUR.   

VIDES SAKOPŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA PIE TIRZAS ESTRĀDES 

Tirzas pagasta ideju darbnīcā iedzīvotāji attīstīja idejas estrādes labiekārtošanai, konkrēti - bērnu drošībai izveidot 
norobežojumu gar Tirzas upes krastu, sakopt vidi: izpļaut teritoriju, atjaunot tiltiņu, izveidot peldvietu. Veidot 
estrādi kā drošu pulcēšanās vietu aktīvai atpūtai ģimenei ar bērniem. Iedzīvotāju balsojumā visvairāk balsis ieguva 
konkrētas jau rudenī veicamas aktivitātes - organizēt talku rudenī - iztīrīt upes krastu, kas pieguļ pie aktīvās vietas 
izveides (iedzīvotāji ieplānoja talkas norisi 11. septembrī); meklēt sponsorus tiltiņam; sagatavot baļķus no 
pašvaldības meža, lai tie pēc gada būtu izžuvuši un derīgi tiltiņa būvēšanai. Iedzīvotāji arī vienojās, ka ideju virzīs 
un pasākumus organizēs ieinteresēto iniciatīvas grupa. 

DRUVIENAS KAPSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA 

Druvienas ideju darbnīcā iedzīvotāju iniciatīva paredzēja kapsētas labiekārtošanu.  

Iedzīvotāji ieplānoja arī konkrētus soļus mērķa sasniegšanai – izstrādāt darba plānu, apzināt pieejamos resursus– 
cilvēkus un aprīkojumu, talcinieku piesaisti, talkas organizēšanu - pļaušanu, krūmu griešanu, grābšanu un 
apkārtējas teritorijas sakopšanu, nosakot talkas datumu 14. augustā.  

Bez tam darāmo darbu sarakstā tika uzskaitīti arī tādi darbi kā taciņu izveidošana, kam nepieciešams finansējums; 
vides labiekārtošanas elementi – atkritumu nožogojums bioloģiskajiem atkritumiem, soliņi, galdiņš; akas 
teritorijas labiekārtošana – dubļainā laikā nepieciešams bruģis; vārtiņu izveidošana, kā arī ziņojuma dēļa 
uzstādīšana. 

                                                

 

 

 

 

 

 

2021. gada augustā un septembrī visu Gulbenes 
novada pagastu un pilsētas aktīvie iedzīvotāji 
pulcējās biedrības SATEKA organizētās ideju 
darbnīcās un kopīgi ģenerēja idejas par to, kas 
prioritāri būtu veicams pagastā. 6. oktobrī 
iedzīvotāji un arī pašvaldības pārstāvji praktisko 
ideju darbnīcā “IESAISTIES UN RADI SAVU VIETU!” 
Stradu pagasta “Pakalniešos” kopīgi domāja par to, 
kā katra grupa attīstīja veicamo darbu secību un 
nepieciešamo mijiedarbību ar pašvaldību un tās 
institūcijām. visvairāk atbalstītās idejas īstenot 
dzīvē, sadarbojoties ar pašvaldību. Darba grupās 
dalībnieki izvēlējās strādāt ar trim idejām, un 
iedzīvotāju atlasītās idejas tālākai analīzei bija: 
Bērnu laukumiņa izveide Kalnienā, Vides sakopšana 
un labiekārtošana pie Tirzas estrādes un Druvienas 
kapsētas labiekārtošana. Katras idejas īstenošanai 
dalībnieku žūrija bija piešķīrusi 100 EUR.  
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PAŠVALDĪBAS DARBA “VIRTUVE” 

KURĀ PLĀNOŠANAS CIKLA POSMĀ ESAM? 

Lai izvērtētu, kad un ar ko pārrunāt jaunu projektu idejas, ir jāieskatās politikas veidošanas procesā. Tas ir 
teorētisks modelis, kurš palīdz saprast, kā notiek procesi valsts institūcijās. Pievienoju attēlu, ko izstrādājusi Valsts 
kanceleja un kurā var pārskatāmi redzēt, kā visefektīvāk līdzdarboties katrā no politikas plānošanas cikla 
posmiem.  

ATTĒLS. POLITIKAS PLĀNOŠANAS CIKLS UN NVO LĪDZDALĪBA2

 

Mūsu attīstāmās idejas vēl nav pašvaldības darba kārtībā. Tātad esam Darba kārtības veidošanas fāzē.  

 

UZZIŅAI: ATBILDĪBAS PAŠVALDĪBĀ 

Lēmumu pieņemšana. Lēmumus pieņem ievēlēti 
politiķi, kurus reizi četros gados ievēl iedzīvotāji. 
Ievēlētie politiķi kļūst par domes deputātiem. 
Deputāti pārstāv iedzīvotāju intereses. Dome 
lēmumus pieņem domes sēdēs, kas notiek ne retāk 
kā reizi mēnesī. Domes (un komiteju) sēdēs  var 
piedalīties uzaicināti speciālisti. Sēdes ir atklātas. 

Lēmumu sagatavošana. Deputāti balso par 
lēmumiem, kurus sagatavo domes izveidotās 
komisijas un komitejas (kurās darbojas deputāti), kā 
arī administrācijas darbinieki. 

Lēmumu īstenošana. Domes pieņemto lēmumu 
izpildi nodrošina novada pašvaldības administrācija. 
Lēmumu īstenošanai dome var veidot iestādes vai 
uzņēmumus.  

Uzraudzība. Pašvaldības darbu uzrauga Vides un 
reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, 
Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības 
birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 
mediji, iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas.

 
2 Valsts kanceleja, Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē, 
https://nvo.lv/uploads/2006_lidzdalibas_iespejas_valsts_parvalde.pdf pēdējo reizi skat. 26.10.2021 
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Mūsu apskatāmajos piemēros iedzīvotāju interese ir panākt, lai pašvaldība iniciatīvas grupu idejas iekļautu savos rīcības plānos, kā arī līdzdarboties ideju ieviešanas laikā līdz 
projektu pabeigšanai. Tātad veicamais darbs ir:  problēmas aktualizācija, sadarbība ar politiķiem un sabiedrību. Šajā posmā ir jāveido gan vietējās kopienas, gan pašvaldības 
izpratne par ideju nozīmību. Tas nozīmē gan ievēlēto politiķu iepazīstināšanu ar ideju, gan konsultācijas ar pašvaldības darbiniekiem, kuru atbildības jomā ir minētie projekti, 
gan arī plašākas vietējās sabiedrības informēšanu ar mērķi popularizēt idejas.  

Biedrība SATEKA, organizējot ideju darbnīcas, jau daļēji šo uzdevumu ir veikusi. Tās tika izstrādātas koprades procesā, nodrošinot vietējās kopienas ieinteresētību. Daudzās 
sanāksmēs piedalījās arī pagastu pārvalžu pārstāvji un pašvaldības darbinieki. Apkaimes ideju darbnīcās izskanējušās idejas ir apkopotas un publicētas SATEKAS mājaslapā, kā 
arī izsūtītas katras darbnīcas apmeklētājiem. Visu darbnīcu ideju apkopojums nosūtīts pašvaldības deputātiem un administrācijas darbiniekiem, tās tika apspriestas ar 
pašvaldību pārstāvjiem.  

UZZIŅAI: KO DARA PAGASTA PĀRVALDE? 

Pagasta vai pilsētas pārvalde nodrošina vismaz šādus pakalpojumus: 

1) izsniedz izziņas atbilstoši pašvaldības kompetencei un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

2) pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem; 

3) izmaksā pašvaldības sociālos pabalstus; 

4) pieņem attiecīgajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu un tajā reģistrēto juridisko personu iesniegumus un organizē atbildes sniegšanu attiecīgajām personām; 

5) nodrošina to, ka ir pieejama informācija par domes pieņemtajiem lēmumiem. 

.. 

Pārvaldes vadītājs:  

1) atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, 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 funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu; 

4) noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu; 

5) veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus.3 
   

 
3 Likuma par Pašvaldībām 69’ 1) - 5) daļa. https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam Pēdējo reizi skatīts 18.10.2021. 
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IDEJU ANALĪZE – KĀPĒC ARĪ PAŠVALDĪBAI MŪSU IDEJAS IR SVARĪGAS? 

ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS FUNKCIJĀM 

Vairums ideju darbnīcās izvirzīto ideju var tikt īstenotas sadarbībā ar pašvaldību. Tomēr jāņem vērā, ka pašvaldība 
ir arī ierobežota savās iespējās. Saskaņā ar likumu pašvaldība tāpat kā citas pārvaldes institūcijas un iestādes 
drīkst darīt tikai to, ko tai atļauj likums. Pašvaldība var īstenot Pašvaldību likumā noteiktās funkcijas un valsts 
deleģētos uzdevumus. Bez tam tā var arī uzņemties brīvprātīgas funkcijas. Jāņem vērā arī budžeta ierobežojumi 
un tā plānošanas cikls.  

Ja tiek īstenota kāda no pašvaldības funkcijām, tās veikšanai pašvaldībā ir noteikta atbildīgā nodaļa, iestāde vai 
darbinieks. Šādā gadījumā ar ideju ir vērts iepazīstināt atbildīgo darbinieku, kurš tad var izvērtēt, vai tā var tikt 
iekļauta darba plānā un vai tai var iedalīt vai papildus pieprasīt resursus, kā arī sniegt informatīvu atbalstu.  

Savukārt, ja iniciatīva neatbilst nevienai no likumā paredzētajām funkcijām, ir iespējams politiski vienoties, ka 
pašvaldība kādu uzdevumu izvēlas veikt kā brīvprātīgu iniciatīvu. Tad ar ideju ir jāiepazīstina politiķi – domes 
deputāti, kuru kompetencē būs lemt par atbalstu idejai.  

Tātad, lai paveiktu šo uzdevumu, ir jāieskatās pašvaldību likumā un jāizvērtē, vai ideja atbilst kādai no tās 
funkcijām. Turpinājumā uzziņai uzskaitītas pašvaldības autonomās funkcijas, kuras nosaka spēkā esošais Likums 
par pašvaldībām.  

Šī ceļveža tapšanas laikā Saeimā tiek skatīts jauna Pašvaldību likuma projekts, tāpēc ir mērķtiecīgi arī ieskatīties 
portālā Likumi.lv, kur tas tiks ievietots pēc spēkā stāšanās. Likumprojekta pašreizējā redakcija paredz vairākas 
iespējas, kuras var izmainīt te aprakstīto pieeju. Konkrēti – tajā kā viena no pašvaldību autonomajām funkcijām 
noteikta arī sabiedrības līdzdalība. Ja Saeimas deputāti šo redakciju atbalstīs, tad pašvaldībā būs darbinieks, kura 
viens no uzdevumiem būs sabiedrības iesaistes veicināšana. Tad, piemēram, projektu konkurss jaundibinātajām 
organizācijām vairs nebūs iniciatīva, kam nepieciešams atsevišķs politisks lēmums. Domes politiķi, protams, 
balsos par konkrētu konkursu norisi, tā budžetu un nosacījumiem.  

 

 

PIEMĒRS. IDEJA ATBILST PAŠVALDĪBAS 
FUNKCIJAI.   

 Biedrība vēlas sniegt palīdzību attāli dzīvojošiem 
vecākiem cilvēkiem sagādāt pārtikas produktus, 
apzinot viņu vajadzības, iegādājoties produktus un 
piegādājot tos. Viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību. Tātad pirmais solis varētu būt noskaidrot, 
kura ir par sociālo palīdzību atbildīgā persona 
pagastā, un kopīgi apsvērt sociālās palīdzības 
nepieciešamību un īstenošanu. 

PIEMĒRS. IDEJA NEATBILST PAŠVALDĪBAS 
FUNKCIJAI.  

 Nevalstiskās organizācijas vēlas, lai novada 
pašvaldība organizē projektu konkursu 
jaundibinātām organizācijām, lai tām būtu līdzekļi 
darbības uzsākšanai. Likumā neatradīsim funkciju – 
atbalsts NVO. Tomēr novada dome var politiski 
vienoties šādus līdzekļus atvēlēt un konkursu 
organizēt kā brīvprātīgu iniciatīvu.  
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UZZIŅAI: PAŠVALDĪBAS AUTONOMĀS FUNKCIJAS 

* Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

* 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); 

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

* gādāt par iedzīvotāju izglītību; * 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.); 

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

* nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); * gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un 
bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību; * sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā; * sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu; * izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; * piedalīties 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību; 

* saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; * 
nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

* veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; * organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus; * organizēt pedagoģisko 
darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

* veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; * īstenot bērnu tiesību aizsardzību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā.4  

 
4 Sagatavots pēc Likuma par pašvaldībām 15. panta, https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam, Pēdējo reizi 
skat. 18.10.2021 

 

PIEMĒRS. IDEJU ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS 
FUNKCIJAI 

Ideja Bērnu 
laukumiņa 
izveide 
Kalnienā 

Druvienas 
kapsētas 
labiekārtoš
ana 

Vides 
sakopšana un 
labiekārtošana 
pie Tirzas 
estrādes 

Atbilstība 
pašvaldība
s funkcijai 

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; kapsētu 
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana);5 

  
  

5 Likuma par Pašvaldībām 15. panta 2) daļa. 
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam Pēdējo 
reizi skatīts 18.10.2021. 
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IEINTERESĒTAIS PAŠVALDĪBAS DARBINIEKS 

Nākamais solis ir noskaidrot, kas ir atbildīgais 
pašvaldības darbinieks, kura kompetencē ir 
atbilstošās funkcijas īstenošana. Informācijas 
iegūšanas ceļi var būt dažādi: 
 

 Neformāli vai formāli jautāt pagasta 
pārvaldē; 

 Jautāt vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā; 

 Meklēt kontaktus novada un pagasta 
mājas lapā; 

 Uzdot jautājumu novada mājas lapā; 
 Uzdot jautājumu aplikācijā gulbene.lv  

Citi varianti ………………………………….. 
 
Tātad jāraugās, kas varētu būt ieinteresētie cilvēki 
administrācijā, kuru darba uzdevumos varētu ietilpt 
atbildība par tām jomām, kurās iedzīvotāji plānojuši 
darboties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIEMĒRS. IEINTERESĒTIE DARBINIEKI 
 
Ideja 

Bērnu laukumiņa izveide 
Kalnienā 

Druvienas kapsētas 
labiekārtošana 

Vides sakopšana un 
labiekārtošana pie Tirzas 
estrādes 

Ieinteresētā 
persona 
pagastā 

Stāmerienas pagasta 
pārvaldnieks 

Druvienas pagasta 
pārvaldnieks 

Tirzas pagasta 
pārvaldnieks 

Ieinteresētā 
persona 
novadā 

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs 
 

 

 
 
UZZIŅAI: PAŠVALDĪBAS KONTAKTINFORMĀCIJA GULBENES NOVADĀ  
 Domes administrācija: https://www.gulbene.lv/lv/22/domes-administracija  

Pilsētas un pagastu pārvaldes kontaktinformācija: https://www.gulbene.lv/lv/ppr  
Domes deputāti: https://www.gulbene.lv/lv/22/domes-deputati  
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PAŠVALDĪBAS IESPĒJAS IEKĻAUT JAUNUS OBJEKTUS RĪCĪBAS PLĀNOS UN BUDŽETĀ 

Pašvaldības budžeta līdzekļu plānošanā var iedalīt trīs līmeņus: stratēģiskais, rīcības plāna un ikgadējā budžeta līmenis. Stratēģiskajos plānošanas dokumentos formulēti 
vispārīgie novada un pagasta attīstības mērķi un virzieni. Pašvaldībai ir sarežģīti iesaistīties kāda jautājuma risināšanā, ja tas nav iekļauts stratēģiskajos dokumentos (tāpēc ir 
svarīgi būt klāt plānošanas dokumentu izstrādē). Rīcības plānu gatavo, lai pa soļiem īstenotu stratēģijā noteiktos virzienus. Pašvaldība plāno arī ikgadējās aktivitātes un piešķir 
tām atbilstošu budžetu. Kad budžets piešķirts, tā ietvaros reizi ceturksnī var veikt labojumus. Par grozījumiem budžetā lemj dome. Ja iedzīvotāji vēlas pašvaldības dienaskārtībā 
iekļaut jaunas iniciatīvas, tad jānodrošina, ka pašvaldība ir par tām informēta savlaicīgi, lai to varētu apspriest un, iespējams, iekļaut darāmo darbu sarakstā. 

Ja iedzīvotāju idejas atbilst novada attīstības stratēģijai, tās visdrīzāk varēs iekļaut rīcības plānā un atrast finansējumu gada budžetā. Nākamā gada budžetu pašvaldībā gatavo 
iepriekšējā gada nogalē un to apstiprina nākamajā gadā- kad Saeima nobalsojusi par valsts budžetu.  

Šajā ceļvedī izvēlētie piemēri iekļaujas esošās un jaunās infrastruktūras/vides objektu atjaunošanas, uzturēšanas un pilnveidošanas jomā, un, lai pašvaldība iesaistītos to 
īstenošanā, nepieciešams skatīties atbilstību visos trijos līmeņos. Piemēram, konkrētas vietas atjaunošanai un aktualizēšanai ir jābūt paredzētai stratēģiskajā plānā. Tāpēc 
pašvaldība iesaka:  

“Apzināties balansu starp jau esošās infrastruktūras un vides, dabas objektu uzturēšanu, pilnveidošanu, attīstīšanu un jaunu objektu radīšanu. Ieteikums: pirms jaunu ideju 
ieviešanas/realizēšanās kopienā izvērtēt, no kā iepriekš pieņemtā var atteikties, kas zaudējis aktualitāti vai zaudējis savu nozīmību sabiedrībā. Izlīdzinot balansu starp jauna 
radīšanu un vecā uzturēšanu, var veidoties loģiskāki attīstības un pilnveidošanas scenāriji. Svarīgi – ja kaut kas ir radīts, tam obligāti paredzēt uzturēšanas resursus.” 6 

Tajā pat laikā pašvaldībai var būt līdzekļi atsevišķu projektu elementu atbalstam, piemēram, talku organizēšanai, komunikācijai ar iedzīvotājiem idejas ieviešanas laikā, jo šādi 
pasākumi ir paredzēti kā funkciju īstenošanas līdzekļi un var nebūt piesaistīti konkrētām vietām un projektiem.  

Mūsu projektos ir gan elementi, kas būtu jāparedz stratēģiskajā plānā, gan arī tādi, ko vieglāk iekļaut vidēja termiņa rīcības plānos un šī gada budžeta grozījumos vai nākamā 
gada budžetā.  

 

 

 
6 20. oktobra diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” Tēma: “Novads – kopīgais un atšķirīgais”  apkopojums, nepublicēts materiāls. 
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ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS STRATĒĢIJAI  

Lai uzzinātu, ko pašvaldība izlēmusi attīstīt tās 
teritorijā, ir vērts ielūkoties tās stratēģiskajā plānā. 
Ja ideja atbilst kādam no stratēģiskajiem virzieniem, 
ir lielāka varbūtība, ka tā saņems atbalstu. 
Stratēģiskā plāna īstenošanai pašvaldības budžetā ir 
jāieplāno līdzekļi un tiek piesaistīts arī ES 
finansējums. 

Mūsu izvēlētie projektu piemēri atbilst novada 
stratēģijai, bet, lai pašvaldība iesaistītos to 
īstenošanā, ir: 

1)jāpanāk to iekļaušana citos stratēģiskajos 
plānošanas dokumentos (jāsaprot, kā šīs idejas 
iekļaujas pašlaik pieņemtajā stratēģiskajā 
redzējumā par prioritātēm katrā pagastā, jāpieņem 
lēmumi par prioritāšu mainīšanu 

2)Jāpanāk projektu iekļaušana pagastu un Attīstības 
departamenta rīcības plānos. Kad stratēģiskā līmenī 
veiktas izmaiņas prioritātēs, tad pašvaldība tos 
iekļaus rīcības plānos. 

3)Visbeidzot projekti jāiekļauj pašvaldības budžetā. 

Īsākais ceļš šo soļu veikšanai ir projekta 
sagatavošana un iesniegšana Līdzdalības 
budžetēšanas projektu konkursā. 

PIEMĒRS. ATBILSTĪBA STRATĒĢIJAI 
Īstenojamā ideja Bērnu laukumiņa izveide 

Kalnienā 
Druvienas kapsētas 
labiekārtošana 

Vides sakopšana un 
labiekārtošana pie Tirzas 
estrādes 

Atbilstība 
stratēģiskajam 
mērķiem 

SM 3 Kultūras un dabas vērtībās balstīta kvalitatīva dzīves vide 

Ilgtermiņa 
prioritāte 

IP 3 Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte 

Prioritārais virziens Mājokļu kvalitāte un vides 
labiekārtojums 

Kultūrvide, tradīcijas, 
ainavas 

Kultūrvide, tradīcijas, ainavas 

Stratēģiski svarīgais 
objekts 

Vides labiekārtošana ciemos un pilsētā, ūdens objektu sakopšana 
 

UZZIŅAI . NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA. 

Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam publicēta te: 
https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/pl/strat30-GalaIAS_2030_uz23.03.2016_.pdf 

UZZIŅAI . LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANAS KONKURSS 

Kopš 2020. gada Gulbenes novada pašvaldība rīko līdzdalības budžetēšanas konkursus, atvēlot šim mērķim ik gadu EUR 
110 000. Saskaņā ar nolikumu nevalstiskās organizācijas un iniciatīvas grupas var iesniegt projektus publiski pieejamo ārtelpu 
vai iekštelpu infrastruktūru uzlabošanai, kuru īstenošanai var pieprasīt līdz EUR 20 000. Par projektu iecerēm balso novada 
iedzīvotāji. To ieceru, kuras atbalstījuši visvairāk balsotāju, īstenošanai dome piešķir finansējumu un arī uzņemas vadību 
projektu īstenošanā.7 Šis ir veids, kā iedzīvotāji var ļoti tieši ietekmēt gan nodokļu maksātāju naudas sadali, gan arī lemt par 
pašvaldībai veicamajiem konkrētiem uzdevumiem, īstenojot iedzīvotāju ieceres.  https://balso.gulbene.lv/par-
iniciativu 

  

 
7 Gulbenes novada līdzdalības budžetēšanas 
konkursu norises mājas lapa, 

https://balso.gulbene.lv/par-iniciativu , pēdējo reizi skat. 15.10.2021. 
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LIKUMI UN SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Katra no īstenojamajām idejām ir saistīta ar noteiktu 
valsts vai vietējo regulējumu, kas būs jāņem vērā 
projekta īstenošanas gaitā. Ja izdodas par ideju 
pārliecināt pašvaldību un tā uzņemas procesa 
vadību, tad pašvaldība būs tā, kas nodrošinās, ka 
tiek ievērotas visas likuma prasības.  

Ja projektu vadīs nevalstiska organizācija vai 
iniciatīvas grupa, tām būs jāuzņemas atbilstības 
likumam nodrošināšana. Dažkārt pašvaldības 
saistošie noteikumi vai likums aizliedz 
privātpersonām vai pašvaldībai veikt kādas rīcības, 
kaut arī no tām kopumā vietējai sabiedrībai būtu 
ievērojams ieguvums.  

Tātad iniciatīvas grupai ir jāvēršas pagasta pārvaldē, 
kura ir atbildīga par kapsētas apsaimniekošanu, un 
kopīgi jāvienojas, kādas izmaiņas kādā laika grafikā 
varētu notikt un kā sabiedrība ir gatava palīdzēt, lai 
pārmaiņas notiktu, piemēram, sapulcinot cilvēkus 
talkai, sagādājot materiālus, piesaistot papildus 
finansējumu, piedāvājot savu redzējumu par to, 
kādi uzlabojumi veicami. 

 

 

PIEMĒRS. TIESISKAIS REGULĒJUMS KAPSĒTAS LABIEKĀRTOŠANAI  

Druvienas kapsētas labiekārtošana 
Iedzīvotāju iniciatīva ietvēra tādus pasākumus kā soliņu un galdu izvietošana, novietne kapu kopšanas 
inventāram, ziņojumu dēļa novietošana, bruģa seguma izveide pie ūdens ņemšanas vietas.  
Ieskatoties Gulbenes novada saistošajos noteikumos, kas attiecas uz kapsētu apsaimniekošanu, lasām, ka virkni 
aktivitāšu būs jāsaskaņo ar pagasta pārvaldi, jo noteikumi paredz, ka kapsētās aizliegts: pārvietoties ar 
motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja. Tāpat 
ir aizliegts ārpus kapavietas stādīt kokus, krūmus, dzīvžogus,  rakt smiltis un zemi kapsētas teritorijā, novietot 
soliņus ārpus kapavietas robežām. Noteikts arī, ka aizliegts ārpus kapavietas robežām ierīkot kapavietas kopšanas 
inventāra (plastmasas pudeļu, trauku, maisu, grābekļu utt.) glabātuves un pārvietot kapsētas apsaimniekotāja 
izvietotās brīdinājuma zīmes.8 Tajā pat laikā šīs darbības var veikt apsaimniekotājs. Saskaņā ar noteikumiem tas 
veic (cita starpā) kapliču, saimniecības ēku (telpu), iekšējo ceļu un celiņu, ūdens ņemamo vietu, koplietošanas 
laukumu, sētu, solu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu 
un atkritumu izvešanu; kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām 
tradīcijām.9 
 
 
Konkrētajā piemērā šai iniciatīvai Ideju talkas ideju konkursā tika piešķirti 100 EUR talkas norisei. Talka notika, 
bet šie līdzekļi tika ietaupīti, jo pašvaldība talkas izmaksas sedza no saviem līdzekļiem. Savukārt iniciatīvai 
piesaistījās arī privāta ziedotāja, kura kapu labiekārtošanai ziedoja vēl 100 EUR akas labiekārtošanai. Process ir 
uzsākts, un iniciatīvas grupa uzrauga, lai tiktu ieplānoti un īstenoti arī pārējie labiekārtošanas soļi

 

 

 
8 Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 
noteikumi, 8. pants,  https://likumi.lv/ta/id/320713-
kapsetu-darbibas-un-uzturesanas-saistosie-

 

noteikumi?&search=on, pēdējo reizi skatīts 19.10.2021. 
9 Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi, 11. pants,  https://likumi.lv/ta/id/320713-kapsetu-
darbibas-un-uzturesanas-saistosie-noteikumi?&search=on, pēdējo reizi skatīts 19.10.2021. 
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PAŠVALDĪBAS, BIEDRĪBAS UN INICIATĪVAS GRUPAS LOMAS PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

 

 

Kad iniciatīvas grupa izlēmusi par labu idejas īstenošanai, ir vērts apsvērt, kādas lomas projekta ieviešanā turpmāk paredzēt pašvaldībai, ieinteresētajām biedrībām un 
iniciatīvas grupai. Pievienoju tabulu, kas var palīdzēt šajā plānošanas procesā.   

IESPĒJAS 

Pašvaldība Biedrība vai nodibinājums Iniciatīvas grupa 

 Zināšanas par birokrātiskajām procedūrām; 
 Tuvāk lēmumu pieņemšanai, uzraudzībai un kontrolei; 
 Ja piešķirti resursi, tie ir garantēti; 
 Var ņemt kredītu (ar ierobežojumiem); 
 Var piesaistīt brīvprātīgos; 
 Drīkst finansēt kādu darbu veikšanu (pirkt pakalpojumu 

no biedrības, uzņēmuma vai saimnieciskās darbības 
veicēja); 

 Pārzina novada resursus, dzīvojamo fondu; 
 Drīkst bez atlīdzības iznomāt telpas sabiedriskā labuma 

organizācijām; 
 Drīkst organizēt algotus pagaidu sabiedriskos darbus 

bezdarbniekiem; 
 Likums atļauj noteiktas darbības, piemēram, kapsētas 

labiekārtošanu; 
 Citas………….. 

 Vienkāršāks lēmumu pieņemšanas process; 
 Var iesniegt projektus finansētājiem, kuri 

atbalsta NVO; 
 Tuvu iedzīvotājiem un konkrētām grupām – labi 

pārzina to vajadzības un iespējas; 
 Ir konts bankā; 
 Var slēgt līgumus kā juridiska persona; 
 Var uzņemties saistības pret trešajām 

personām; 
 Vienkāršāka atskaitīšanās par līdzekļu 

izmantojumu; 
 Ja nesaņem publisku (valsts vai pašvaldības) 

finansējumu, vienkāršākas dažādu materiālu un 
pakalpojumu iegādes procedūras; 

 Var piesaistīt brīvprātīgos; 
 Drīkst organizēt algotus pagaidu sabiedriskos 

darbus bezdarbniekiem; 
 Citas…………… 

 

 Elastīga struktūra bez birokrātiskām procedūrām; 
 Balstās vienprātīgā lēmumu pieņemšanā; 
 Balstās pašiniciatīvā – cilvēki dara to, kas tiem patiešām 

ir svarīgs un interesē; 
 Citas……… 
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IEROBEŽOJUMI 

Pašvaldība Nevalstiskā organizācija Iniciatīvas grupa 

 Var būt smagnējas procedūras un ilga lēmumu 
pieņemšana; 

 Bieži vien trūkst elastīguma – kad lēmums pieņemts, tas 
jāīsteno; 

 Ierobežota līdzekļu piesaistē; 
 Bieži ierobežota inovatīvu risinājumu ieviešanā (drīkst 

tikai to, kas atļauts, jaunas pieejas jālegalizē saistošos 
noteikumos politiskā procesā); 

 Ierobežoti resursi; 
 Budžeta process, kas prasa ļoti savlaicīgu plānošanu; 
 Citi………… 

 Var nebūt vajadzīgo tehnisko kompetenču; 
 Var nebūt zināšanu par nepieciešamajiem 

saskaņojumiem; 
 Var nebūt algotu darbinieku; 
 Var nebūt darbinieku  periodos, kad nav aktīvu 

projektu; 
 Nevar ņemt kredītu, neieķīlājot mantu; 
 Biedrības valdei ir materiāla atbildība, ja tā 

nodara zaudējumus; 
 Likums aizliedz konkrētas darbības, piemēram, 

kapsētas labiekārtošanu; 
 Citi………….. 

 

 Nevar uzņemties saistības pret trešajām personām; 
 Nav bankas konta; 
 Ierobežotas iespējas piesaistīt finansējumu; 
 Nav ilglaicīga – pastāv, lai īstenotu konkrētu ideju; 
 Citi……….. 
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Ieteicams pirms tikšanās ar pašvaldību sagatavot sev vēlamo lomu sadalījumu ar atbilstošu pamatojumu. Jābūt arī elastīgiem un, uzzinot pašvaldības pārstāvju viedokļus, 
mainīt savu redzējumu. Pašvaldībai var būt leģitīmi iemesli, kāpēc tā nevar līdzdarboties tādā veidā, kā iecerējusi iniciatīvas grupa. 

Piemērā autore piedāvā savu redzējumu par efektīvāko lomu sadalījumu katrā no projektiem. 

PIEMĒRS. LOMU SADLAĪJUMS 
Īstenojamā ideja Bērnu laukumiņa izveide Kalnienā Druvienas kapsētas labiekārtošana Vides sakopšana un labiekārtošana pie Tirzas 

estrādes 
Pašvaldība Novada administrācija iekļauj projektu darba 

plānā un uzņemas projekta vadību un 
realizāciju. 
 

Uzņemas projekta pārraudzību. 
Deleģē biedrībai uzdevumus un finanšu 
līdzekļus, noslēdzot līdzdarbības 
līgumu. 

Uzņemas projekta vadību. 

Nevalstiskā 
organizācija 

Piesaista brīvprātīgos, dalās ar informāciju, 
organizē pasākumus laukumiņa atklāšanā, 
piesaista līdzekļus mazajiem projektiem 
laukumiņa iedzīvināšanai. 

Organizē darbus, piesaista brīvprātīgos, 
iepērk materiālus, veic saskaņojumus, 
gatavo atskaites. 

Attīstības jomas NVO piesaista brīvprātīgos, dalās ar 
informāciju, organizē talkas, piesaista līdzekļus 
mazajiem projektiem. 
Jauniešu jomas NVO piesaista jauniešus talkām un 
kultūras pasākumiem. 
Kultūras jomas organizācijas veido pasākumus 
estrādes iedzīvināšanai. 

Iniciatīvas grupa Sākotnēji apzina resursus, izvēlas darbu sadalījumu, piesaista nevalstiskās organizācijas un/vai pašvaldību, uzrauga idejas īstenošanu, “garainis, 
kas veicina vārīšanos”.  

Iedzīvotāji Piedalās talkās un pasākumos, ziedo līdzekļus un resursus idejas īstenošanai, piedalās informācijas par iniciatīvu un pasākumiem izplatīšanā. 
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IDEJU IEVIEŠANAS TĀLĀKĀS IZREDZES 

Šis projekts atbilst pašvaldības funkcijai attiecībā uz 
teritorijas labiekārtošanu. Līdz ar to iniciatīvas 
grupai ir vērts iestāties par savas idejas finansēšanu 
no pašvaldības budžeta šīs funkcijas īstenošanai. 
Šādā gadījumā pašvaldībā strādājošie jomas 
profesionāļi, iespējams, efektīvāk paveiks daudzās 
šādā projektā nepieciešamās birokrātiskās 
procedūras - saskaņošanas ar būvvaldi, iepirkumu, 
sertifikāciju. Lai panāktu lielāku pašvaldības 
ieinteresētību, iniciatīvas grupa var piedāvāt savus 
resursus un brīvprātīgo darbu laukumiņa 
uzturēšanā un iedzīvināšanā, pavasara un rudens 
sakopšanas talku organizēšanā, sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā.  

Ja neizdodas panākt, ka pašvaldība idejas iekļauj 
savos plānos finansēšanai no budžeta, tad 
iniciatīvas grupa var izskatīt iespējas piesaistīt 
finansējumu, piemēram, LEADER programmas 
ietvaros. Visticamāk pašvaldība būs ieinteresēta 
projektu līdzfinansēt.  

 

 

 

 

PIEMĒRS. ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI ATKARĪBĀ NO PAŠVALDĪBAS IESAISTES10 

Bērnu laukumiņa izveide Kalnienā 

Ja novada pašvaldība apstiprina budžeta 
pieprasījumu, tad tā: 

 Pieņem galīgo lēmumu par vietu un atrisina 
īpašuma jautājumus, ja tādi ir; 

 Veic tirgus izpēti par tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu; 

 Nodrošina iepirkuma procedūru būvniecībai 
un iekārtām; 

 Izbūvē rotaļu laukumu atbilstoši spēkā 
esošajiem tiesību aktiem; 

 Saņem sertifikācijas dokumentu; 
 Nodrošina laukumiņa uzturēšanu; 
 Veic dokumentācijas sakārtošanu. 

Ja pašvaldība neatbalsta projektu, tad iniciatīvas grupa. 
(Vēlams, lai līderību uzņemtos juridiska persona, piemēram 
Biedrība. Vēlams arī, lai tā būtu sabiedriskā labuma 
organizācija, jo tad tā no pašvaldības var iznomāt zemi bez 
atlīdzības): 

 Noskaidro īpašuma tiesības vietai, kura izvēlēta 
laukuma būvniecībai, vienojas par zemes izmantošanas 
nosacījumiem un līgumu; 

 Apzina finansējuma iespējas laukuma izbūvei un 
uzturēšanai, piemēram, pašvaldība, ES programmas, 
sponsori, uzņēmēji, Rotari klubs. (Jāatgriežas arī pie 
iedzīvotāju sapulcē paustās cilvēku apņēmības, 
piedāvājot savus resursus). Laukumiņa uzturēšanai, 
iespējams, būs nepieciešams piesaistīt brīvprātīgos. 

  Organizē cenu aptauju tehniskā projekta izstrādei; 
 Projekts jāreģistrē būvvaldē BIS sistēmā. Nepieciešana 

sertificēta arhitekta iesaiste; 
 Jāslēdz līgums ar darbu veicējiem; 
 Nodošana ekspluatācijā, sertifikācija; 
 Atskaites finansētājiem; 
 Uzturēšanas organizēšana un aktivitāšu nodrošināšana. 
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IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMES ORGANIZĒŠANA 

Iedzīvotāju sanāksme būs aktuāla tad, kad būs skaidrība par to, vai projekts saņems finansējumu un kas būs 
projekta vadītājs.  Arī gadījumā, ja projektu vada pašvaldība, nevalstiskā organizācija var uzņemties sapulces 
organizēšanu un citus sabiedrības iesaistes uzdevumus.  

Visu trīs ideju autori norāda, ka, pirms uzsākt projektu, ir nepieciešams organizēt iedzīvotāju sanāksmi. Par katru 
no idejām ir iespējamas gan pretrunīgas, gan arī papildinošas intereses. Jāsaprot bērnu, pusaudžu, jauniešu, kā 
arī senioru vajadzības. Sanāksmēs būtu jāpiedalās katra pagasta pārvaldes vadītājam, vēlams arī par attiecīgo 
jomu atbildīgās pašvaldības institūcijas vai iestādes darbiniekiem.  

Rēķinoties ar to, ka cilvēki ir nodarbināti, sanāksmei jāizvēlas laiks vakarā vai kādā no brīvdienām.  

Informācijai par sanāksmi jābūt savlaicīgai (vismaz nedēļu pirms tās), saprotamai (paskaidrots sanāksmes mērķis 
un plānotais rezultāts)  un pieejamai (gan novada un pagasta informācijas kanālos – mājaslapā, aplikācijā 
gulbne.lv, gan izdrukātā veidā bibliotēkā, tautas namā, informācijas stendos, kā arī personiski piezvanot un 
uzaicinot “atslēgas cilvēkus” – vietējos līderus, iesaistīto jomu nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības 
pārstāvjus). 

Iniciatīvas grupa var arī informēt novada domes deputātus par projekta nepieciešamību, tādējādi veicinot arī 
labvēlīgus domes lēmumus nākamajos posmos. Deputātus var arī uzaicināt uz sapulci, lai viņi būtu informēti un 
arī redzētu cilvēku noskaņojumu un gatavību līdzdarboties projekta īstenošanā. 

Sanāksmes veiksmīgā norisē svarīga nozīme ir tās vadītājam. Dažkārt ir vērtīgi pieaicināt neatkarīgu sapulces 
vadītāju, lai jautājumi tiktu uzdoti un dažādie viedokļi tiktu uzklausīti, piefiksēti un  pēc tam analizēti neitrāli.   

Pēc sanāksmes ir jāsniedz atgriezeniskā saite. 

Labas sadarbības gadījumā pagasta pārvaldes vadītājs, balstoties sapulcē pieņemtajos lēmumos, gatavo 
finansējuma pieprasījumu novada pašvaldībai. 

 

 

 

 

PIEMĒRS. SANĀKSMES NORISE.  

Iepazīšanās. Iespējami neformāla ar uzsvaru uz 
vienojošo un katra cilvēka nozīmību. 

Sanāksmes mērķis. Mērķis ir jānorāda arī 
uzaicinājumā.  

Iepazīstināšana ar ideju. Idejas kopsavilkums var jau 
iepriekš būt nosūtīts dalībniekiem.  

Iespējas izteikties par projektu. Jānodrošina ideju 
piefiksēšana un sanāksmes vadīšana tādā veidā, lai 
panāktu vienprātību par svarīgākajiem 
jautājumiem. Šī iemesla dēļ labāk, ja tikšanās notiek 
telpā ar iespēju izvirzīt idejas un paust viedokļus arī 
rakstiski (ir cilvēki, kuri kautrējas publiski runāt, bet 
viņiem var būt lieliskas idejas). 

Iespēja piedāvāt savus resursus laukumiņa izveidē 
(līdzdalība talkā, finansiāli, ar materiāliem, ar 
zināšanām). Jāpiefiksē šo cilvēku kontaktinformācija 
vēlākiem projekta īstenošanas posmiem. 

Noslēguma aplis – iespēja katram īsi izteikties par 
sajūtām pēc sapulces.  

PIEMĒRS. ATGRIEZENISKĀ SAITE.  

Sapulces laikā pierakstītās idejas un lēmumi tiek 
apkopoti tabulā. Dokuments tiek ievietots kādas no 
ieinteresēto organizāciju mājas lapām. Saite uz 
dokumentu kopā ar īsu pateicības vēstulīti tiek 
izsūtīta visiem sapulces dalībniekiem. 
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PĀRSKATS PAR RESURSIEM SADARBĪBAS AR PAŠVALDĪBU UZLABOŠANAI 

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM UN IEDZĪVOTĀJIEM  

1. “Jurista padomi.” Latvijas Pilsoniskās alianses skaidrojošs materiāls par pašvaldību darba organizāciju, to regulējošiem tiesību aktiem tiktāl, cik tas skar iedzīvotāju 
līdzdalības iespējas. Materiālā dotas saites uz attiecīgajiem tiesību aktiem un arī vienkārši skaidrojumi par dažādām sadarbības iespējām, tajā skaitā konsultācijām, 
iesniegumiem, pašvaldību tiesībām un pienākumiem attiecībā uz sabiedrības iesaisti. https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_pasvaldiba 
 

2. Valsts kancelejas izstrādāts metodisks materiāls “Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē”. Kaut arī tajā primāri apskatīta līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos valsts 
līmenī, materiālā ir sniegts vērtīgs izklāsts par apsvērumiem, kuri var dot ierosmes arī nevalstiskajai organizācijai, kas iesaistās interešu aizstāvībā arī pašvaldības 
līmenī. https://nvo.lv/uploads/2006_lidzdalibas_iespejas_valsts_parvalde.pdf  
 

3. “Iedzīvotāja ĀBECE sadarbībai ar Rīgas pašvaldību”. Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādāts metodisks materiāls. Kaut arī tas veidots Rīgas iedzīvotājiem, lasītājs tajā 
atradīs vispārināmu informāciju, kas attiecināma arī uz citām pašvaldībām. Materiālā atrodams izklāsts, kādus jautājumus var risināt apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
kur meklēt informāciju un kā piedalīties sabiedriskajās apspriedēs, kā piedalīties domes un komiteju sēdēs, mijiedarboties ar apmeklētāju  par līdzdalības iespējām 
Rīgas domes darbā.  https://nvo.lv/uploads/2011_ebrosura_iedzivotaju_abece.pdf  
 

PAŠVALDĪBĀM, NVO UN IEDZĪVOTĀJIEM 

4.  “Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas  pašvaldībās.” Sabiedriskās politikas centra “Providus” sagatavots pārskats par Latvijas un citu valstu pašvaldību 
praksi, dažādos veidos iesaistot iedzīvotājus pašvaldību darbā. Pārskatā atrodami piemēri par iedzīvotāju iesaistes formām lēmumu pieņemšanā, sniegti risinājumi 
komunikācijai par problēmām, iesaistei budžeta plānošanā. Dokumentā sniegts arī pārskats par izmantotajām metodēm iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanā 
un komunikācijas sistēmas starp iedzīvotājiem un pašvaldību veidošanā. 
 https://providus.lv/article_files/3607/original/Parskats_par_iedzivotaju_iesaisti_LV.pdf?1572427163 
 

5. “Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī.” Pētījuma mērķauditorija  galvenokārt ir pašvaldības. Autori 
pievēršas divām sabiedrības iesaistes iespējām, tas ir, sabiedrības iesaistei attīstības plānošanas dokumenta izstrādē un ieviešanas uzraudzībā, kā arī fokusējas uz 
diviem attīstības plānošanas dokumentiem: ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu. Nevalstisko organizāciju pārstāvji dokumentā atradīs pašvaldību 
pārstāvju vēlmes attiecībā pret iedzīvotājiem, kuri iesaistās plānošanas dokumentu apspriešanā un uzraudzībā. Pētījumā arī aprakstītas efektīvas metodes sabiedrības 
iesaistei, kuras var piemērot gan pašvaldība, gan arī nevalstiskās organizācijas.  https://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf 
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6. “Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai.” ES ERASMUS finansēta projekta atskaite. Materiālā ilustrētas trīspadsmit praktiskas metodes, kuras 
savā darbā izmanto pašvaldības un sabiedriskās organizācijas Latvijā un citās ES valstīs. Par katru metodi sniegts izklāsts, kā to īstenot. Divas metodes tiek aktīvi 
izmantotas Gulbenes novadā. https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/be_in_metodiskais_materials_-lv.pdf 
 

7. “Tiesiskais regulējums pašvaldību iespējām atbalstīt nevalstiskās organizācijas.” Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse izdotajā materiālā uzskaitītas iespējas, kā 
pašvaldības var sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. Metodiskajā materiālā izskaidrots, kādi līgumu veidi iespējami dažādos kontekstos – deleģējuma, 
līdzdarbības, pakalpojuma. Skaidrots arī, kādi nosacījumi abām pusēm jāievēro viena vai cita līguma slēgšanas gadījumā. 
https://nvo.lv/uploads/2008_elpa_petijums.pdf    
 

8. “Valsts pārvalde un NVO līdzdalība, efektīvu sadarbības modeli meklējot.” Brošūrā galvenokārt analizēta ministriju, Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju 
sadarbība, bet analoģiskus principus var attiecināt arī uz pašvaldību sadarbību ar vietējām nevalstiskajām organizācijām. Brošūrā analizēti NVO nepieciešamie resursi 
kvalitatīvai līdzdalībai politikas veidošanā, kā arī sniegti ieteikumi par sabiedrības iesaisti atbildīgajiem darbiniekiem, kā organizēt darbu, sadarbojoties ar NVO. 
https://providus.lv/article_files/1448/original/parvnvolidzdal_lv.pdf?1331625651  


