15.10.2018.
Nr.28

NVO JURISTA PADOMS
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA. Pašvaldības.
Pašvaldības ir administratīvais līmenis, kurā ir visvieglāk īstenot iedzīvotāju līdzdalību. Tām ir arī būtiska
nozīme iedzīvotāju iesaistīšanā, jo tās atrodas vistuvāk iedzīvotājiem, turklāt pašvaldību darbības mērķis
ir vērsts tieši uz attiecīgās teritorijas iedzīvotāju labklājības celšanu.

Normatīvie akti, kas regulē pašvaldību atbalstu nevalstiskajām organizācijām
Likums “Par pašvaldībām”
Likuma mērķis – reglamentē pašvaldību darbības pamatnoteikumus un nosaka pašvaldības kompetenci.
Attiecībā uz atbalstu NVO:
 uzskaita pašvaldības autonomās funkcijas (15.pants) – tās neiekļauj tiešu atbalstu NVO;
 nosaka tiesības uz brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu - ģenerālklauzula (12.pants);
 pašvaldība var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi (43.pants);
 paredz pašvaldībām tiesības dibināt biedrības un nodibinājumus, pildot savas funkcijas (14.pants).
Likuma 23. un 24. pants nosaka, ka pašvaldību domei ir jāizstrādā pašvaldības nolikums, kas ir saistošie
noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju
tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Pašvaldības nolikumā nosaka:
1) pašvaldības teritoriālo dalījumu;
2) pašvaldības administrācijas struktūru;
3) domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju;
4) domes un tās komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
5) pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu noslēgšanas procedūru;
6) kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem
līgumiem un domes sēžu protokoliem;
7) pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību;
8) kārtību, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus;
9) kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;

10) kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
11) kārtību, kādā rīko publisko apspriešanu;
12) citus jautājumus, kuri attiecas uz domes vai administrācijas darbu un saskaņā ar šo likumu jānosaka
pašvaldības nolikumā.
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Likuma mērķis – nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts
pārvaldi.
Attiecībā uz atbalstu NVO:
 nosaka valsts pārvaldes principus;
 regulē publisko tiesību līgumu slēgšanu (t.sk. deleģēšanas un līdzdarbības līgumus).
Likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
Likuma mērķis – nodrošināt, lai valsts un pašvaldību manta tiktu izmantota likumīgi un lietderīgi.
Attiecībā uz atbalstu NVO - pašvaldībām noteiktas tiesības nodot mantu (t.sk. nekustamo) bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām.

Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Likums par pašvaldībām
3. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas (...) nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā
paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
27. 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.
61.1 pants. Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas,
pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās
kompetences jautājumiem.
Publiskā apspriešana jārīko par:
1) pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;
2) pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

Lēmumu pieņemšanas procesa shēma

Pašvaldības pastāvīgās komitejas:





finanšu komiteja;
sociālo jautājumu komiteja;
izglītības jautājumu komiteja;
kultūras jautājumu komiteja.

Likums par pašvaldībām paredz, ka domes/padomes sēdes ir atklātas. Tādējādi jebkurš interesents var
piedalīties kā klausītājs, ievērojot pašvaldības nolikumā noteikto reglamentu.
Ministru kabineta noteikumi “Sabiedrības līdzdalības kārtībai attīstības plānošanas procesā” nosaka
sabiedrības līdzdalību pašvaldību līmenī, uzliekot par pienākumu pašvaldībām:
 uzsākot pašvaldības attīstības plānošanu kādā politikas jomā, nozarē vai teritorijā, tiek noteikta
amatpersona, kas ir atbildīga par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības
plānošanas procesā. Šīs amatpersonas pienākums ir apzināt un iesaistīt sabiedrības mērķgrupas,
kuras tieši skars attīstības plānošanas dokuments vai tiesību akts, kā arī izvēlēties piemērotus
sabiedrības līdzdalības veidus;
 mājaslapas sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, kurā tad arī tiek publicēti paziņojumi par notiekošo
plānošanu un izmaiņām, kā arī cita veida informācija.

Informāciju sagatavoja:
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
Rīga, 2018

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas ietvaros.

