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Sabiedrības līdzdalības ievērošana pašvaldību mājaslapās (2017. g.) 

 
Pastāv divi nozīmīgi normatīvie akti, kuri regulē sabiedrības līdzdalības ievērošanu 

pašvaldību mājas lapās:  

1) 2007. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.171) 

2) 2009. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.970) 

MK noteikumu Nr.171 10. punkts nosaka, ka mājas lapā jāietver noteiktas sadaļas, tai skaitā 

sadaļa – “Sabiedrības līdzdalība” (10.14. punkts). 

Noteikumu 11.14. punkts precizē, kāda informāciju ir iekļaujama sadaļā “Sabiedrības 

līdzdalība”: 

“11.14.1. informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par 

sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas); 

11.14.2. informāciju par būtiskākajām iestādes starpinstitūciju darba grupām un 

konsultatīvajām padomēm; 

11.14.3. informāciju par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas 

dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms 

lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas 

procesā; 

11.14.4. informāciju par plānotajām un notikušajām sabiedriskajām apspriedēm un publiskajām 

apspriešanām, par dalības iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai sagatavotiem dokumentiem, 

par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība.” 

Savukārt MK noteikumi Nr.970 nosaka “sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru 

kabineta, tiešās valsts pārvaldes iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas Ministru 

kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību (turpmāk – institūcijas) attīstības plānošanas 

procesā (turpmāk – sabiedrības līdzdalības kārtība).” (1.punkts) 

Noteikumu otrā daļa “Sabiedrības līdzdalības veidi” nosaka, kā un kādos posmos sabiedrība 

var līdzdarboties attīstības plānošanas procesā.  

 

Turpmāk dokumentā tiek izvērtēts, kā Rīgas plānošanas reģionā esošās pašvaldības 

ievēro augstāk minētos MK noteikumus saistībā ar sabiedrības līdzdalību.  

 

RĪGA – sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” nav mājaslapas galvenajā lapā, bet atrodas zem sadaļas 

“Pašvaldība”. Turklāt sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” ir informācija tikai par sabiedriskajām un 

publiskajām apspriešanām. Tādējādi noteikumi ir ievēroti tikai daļēji, tas ir, ir ievēroti MK 

noteikumu Nr.171 11.14.4. punkts. Tāpat nav norādes, ka papildus informācija meklējama 

Rīgas domes departamentu mājaslapās. Tomēr arī departamentu mājaslapās nav viegli 

atrodama informācija par sabiedrības līdzdalību - lielākajā daļā departamentu mājaslapu pat 

nav šādu sadaļu, kā izņēmums ir Satiksmes departamenta mājaslapa, kurā ir šāda sadaļa. Tomēr 

tajā ir ietvertas anketas par satiksmes jautājumiem Rīgā nevis par sabiedrības līdzdalību 

kopumā. Papildus var minēt, ka Labklājības departamenta mājaslapā var atrast informāciju par 

atbalstītajiem NVO projektiem. 

KANDAVA – sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” ir atrodama zem sadaļas “Pašvaldība”. 

Iepazīstoties ar sadaļas “Sabiedrības līdzdalība” saturu, jāsecina, ka tajā ir publicēts paziņojumi 

par publiskajām apspriešanām. Bet zem sadaļas “Pašvaldība” ir vairākas sadaļas, kas attiecas 

uz NVO, proti, “Plānošanas dokumenti”, “Pagastu iedzīvotāju konsultatīvās padomes” un 

“Projekti”. Mājaslapā ir atrodama arī sadaļa “Novada nevalstiskās organizācijas”, kurā ietverta 
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informāciju par esošajām NVO Kandavas novadā, kas automātiski nenozīmē, ka iestāde ar šīm 

NVO sadarbotos (MK noteikumu Nr.171 11.14.1). 

JAUNPILS – ir sadaļa “Iedzīvotāju līdzdalība”, kurai ir divas apakšsadaļas – “NVO” un 

“Iedzīvotāju forumi”. Iedzīvotāju forumu aktuālākā informācija ir par 2013.gadu. Savukārt 

informācija par NVO ir plaša - ir minēti kontakti un īstenotie projekti. Par attīstības 

plānojumiem vairāk var uzzināt sadaļā “Attīstība”, bet nav viegli atrodama informācija par 

publiskajām apspriedēm. 

TUKUMS -  mājaslapā uzreiz ir redzama sadaļa par sabiedrības līdzdalību. Tajā ir pieejama 

informācija par sabiedriskajām komisijām, kurās ir arī NVO pārstāvji, kā arī sadaļā ir 

informācija par publiskajām apspriedēm. Tomēr informācija būtu atjaunināma, jo aktuālākā ir 

par 2016.gada novembri. Ir pieejams arī NVO saraksts, pēc kura ir norāde, ka sarakstā ir NVO, 

kuras 2014./2015.gadā aktīvi sadarbosies ar Tukuma novada Domi un par kurām ir precīza 

informācija, kas liek secināt, ka mājaslapā nav atjaunināta informācija par 2016./2017.gadu.  

ENGURE – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrība”, kurā ir apkopota dažāda veida informācija 

(piemēram, par vakancēm). Sadaļā ir atrodama informācija arī par diskusijām un apspriedēm. 

Mājaslapā ir iekļauta sadaļa “Plānošana”, kurā publicēti dažādi plānošanas dokumenti. Tomēr 

nav atrodama informācija par iespēju piedalīties apspriedēs (jāpiemin, ka pastāv iespējamība, 

ka šobrīd nav izstrādes un saskaņošanas procesā esoši projekti). Mājaslapā papildus ir sadaļa 

“NVO”, kurā ir uzskaitītas novadā darbojošās NVO un to kontaktinformācija. Tomēr nav 

konstatējams, ka pastāvētu sadarbība starp iestādi un šīm NVO. 

JŪRMALA – Mājaslapā viegli atrodama sadaļa “Sabiedrība”. Tās apakšsadaļā “Sabiedrības 

līdzdalība” ir publicēta informācija par konsultatīvajām padomēm, un aktuāla informācija par 

publiskajām apspriešanām un detālplānojumiem. Tāpat ir norādīts, ka pašvaldība ir atvērta 

sadarbībai ar NVO, tomēr nav informācijas vai un ar kādām NVO šāda sadarbība pastāvētu 

(izņemot informāciju saraksta veidā par konsultatīvās padomes sastāvu). Savukārt apakšsadaļā 

“Jaunumi” ir publicēta informācija par sabiedriskajām apspriešanām. 

BABĪTE – sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” atrodama zem galvenās iedaļas “Pašvaldība”. Šajā 

sadaļā pieejama aktuālā informācija par publiskajām apspriedēm. Uzteicams ir tas, ka sadaļā 

“Sabiedrības līdzdalība” ir apakšadaļa “Sadarbība un atbalsts”, kurā ir norādīts, ko pašvaldība 

atbalsta, kā arī ir minēta informācija par kontaktpersonām pašvaldībām, ar kurām biedrības un 

nodibinājumi var kontaktēties. Cita starpā ir norādīti galvenie, ar NVO saistītie, normatīvie akti. 

Tomēr pie sadarbības ar NVO nav norādīts īss sadarbības apraksts un NVO kontaktpersonas, 

kā arī nav informācijas par darba grupām un konsultatīvajām padomēm. 

MĀRUPE – mājaslapas labajā pusē ir atrodama sadaļa “NVO”, kurā ir apkopota informācija 

par NVO, kuras darbojas Mārupes pašvaldībā. Pieejamā informācija ir plaša, kā arī ir norādīti 

ir kontakti, ja NVO piekritusi, ka šī informācija ir publicējama. Informācija par attīstības 

plānošanu un dažāda šāda konteksta dokumentiem, kā arī konsultatīvajām padomēm ir 

pieejama sadaļā “Pašvaldība”. Jāpiebilst, ka nav ērti apkopota informācija par publiskajām 

apspriedēm. Šāda informācija ir pieejama tikai kā viena rindkopa rakstā par attiecīgo plānojumu 

(kad apspriede jau ir notikusi). Liela daļa informācijas par teritorijas plānojumu ir pagājušā 

gada vai vecāka. Nav atrodama informāciju par turpmākajām publiskajām apspriedēm, tomēr 

par notikušajām apspriedēm ir pieejami protokoli.  

OLAINE – mājaslapā zem sadaļas “Sabiedrība” ir apakšsadaļa, kurā ir norādītas, kādas NVO 

darbojas pašvaldībā, kā arī to kontakti un mērķi. Tomēr nav norādīts, vai pašvaldībai ir kāda 

sadarbība ar šīm NVO. Mājaslapas labajā pusē ir “ātrā saite” uz sabiedriskajām apspriešanām, 

tomēr pēdējā informācija par apspriedi ir 2016.gada oktobrī. Atrodoties šajā sadaļā, kreisajā 

pusē parādās iespēja apskatīt attīstības plānošanas dokumentus par teritorijas plānojumu un 

detālplānojumu, kā arī par projektiem. Bet visa informācija ir novecojusi un nav tikusi 

atjaunināta, līdz ar to nav ievēroti vairāki no MK noteikumu Nr. 171 punktiem. 
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ĶEKAVA – sadaļā “Sabiedrība” ir iespējams iegūt informāciju par NVO, kas darbojas 

pašvaldībā, tomēr nav norādīts, vai pašvaldībai ir kāda sadarbība ar kādu no tām. Informācija 

par publiskajām apspriedēm pieejama sadaļā “Pašvaldības”, tomēr šajā sadaļā nav nekādas 

informācijas (t.i., balta lapa sadaļā “Publiskās apspriešanas”). Informācija par informatīvo 

sapulci, u.c. ir pieejama sadaļā “Pasākumi”. Sadaļā “Attīstība” ir apakšsadaļa “Sabiedrības 

līdzdalība”, tomēr tajā ir informācija tikai par to, ka pašvaldība ir atvērta sabiedrībai 

līdzdarboties, nav informācija, par to kad un kur. Šajā pašā sadaļā var atrast informāciju par 

publiskajām apspriedēm (zem konkrētiem plānojumiem, piemēram, detālplānojumi, teritorijas 

plānojumi, utt.). Kā arī šajā sadaļā ir apakšsadaļa “Projekti”, kurā ir apkopota informācija gan 

par aktuālajiem, gan īstenotajiem projektiem. 

BALDONE – mājaslapā viegli atrodamas sadaļas “Sabiedrība” un “Līdzdalība”. Sadaļā par 

sabiedrību ir informācija par visām NVO, tās darbību un kontakti. Ir iespēja uzklikšķināt arī uz 

apakšsadaļu “Iespējas”, kur ir minēti projekti, kuriem var pieteikties. Sadaļā “Līdzdalība” ir 

apakšsadaļa par publiskajām apspriedēm, kurā arī ir atrodama aktuāla informācija, lai gan 

pēdējā apspriede notikusi šī gada 9.janvārī. Uzteicams tas, ka informācija ir pārskatāma un ir 

arī pievienots paša plānojuma dokuments. Informācija par projektiem ir pieejama sadaļā 

“Pašvaldība”, kur atrodama informācija par apstiprinātajiem projektiem. Lai gan kopumā 

informācija vērtējama pozitīvi, tomēr nav izpildīti tādi nosacījumi, kā ievietota informācija par 

būtiskākajām iestādes starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm (vai arī šādu 

nav, kas arī nebūtu vērtējams pozitīvi), kā arī ir grūti atrast un nošķirt informāciju par izstrādes 

un saskaņošanas procesā esošajiem projektiem, kuros, pēc MK noteikumiem, ir jānodrošina 

sabiedrības līdzdalībai. 

ĶEGUMS – sadaļā “Sabiedrība” ir pieejama dažāda informācija pašvaldības iedzīvotājiem, bet 

ne konkrēti NVO. Sadaļas kreisajā pusē ir kontaktinformācija par NVO, kuras darbojas 

pašvaldībā. Nav informācijas par pašvaldības sadarbību ar NVO. Mājaslapā ir atrodama 

informācija par attīstības plānošanas dokumentiem, tomēr tā nav aktuāla, kā arī nav minēta 

iespēja piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Mājaslapā nav informācijas par būtiskākajām 

starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm, kā arī nav ievietota informācija par 

izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem projektiem un apspriešanām. Salīdzinot ar citu 

pašvaldību mājaslapām, šī pašvaldība nav iekļāvusi gandrīz nevienu no MK noteikumu Nr. 171 

11.14 punktā minētās informācijas. 

LIELVĀRDE –  sadaļā “Sabiedrība” ir ievietota NVO kontaktinformācija, kuras darbojas 

pašvaldībā, bet nav informācijas par sadarbību ar šīm NVO. Attiecībā uz dažādu attīstības 

plānošanas dokumentiem, informācija nav tikusi sen atjaunota. Arī sadaļā pie sadarbības 

projektiem informācija nav atjaunota kopš 2015.gada. Mājaslapā nav atrodama informācija par 

būtiskākajām starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm, kā arī par izstrādes 

un saskaņošanas procesā esošiem projektiem, kuros jābūt nodrošinātai sabiedrības līdzdalībai, 

tāpat nav informācijas par apspriešanām. 

OGRE – mājaslapā uzreiz nav atrodama sadaļa par sabiedrības līdzdalību. Zem sadaļas “citas 

organizācijas” ir apakšsadaļa par NVO, kurā ir iekļauta tikai kontaktinformācija. Zem sadaļas 

“Pašvaldība” ir apakšsadaļa par publiskajām apspriešanām. Informācija viegli pārskatāma. 

Informācija par projektiem pieejama atsevišķā sadaļā, tomēr nav saprotams, vai un kā 

sabiedrība varētu līdzdarboties šajos projektos. Secinājums – nav informācija par 

starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm, nav arī informācija par pašvaldības 

sadarbību ar NVO. 

IKŠĶILE – mājaslapā nav sadaļas “Sabiedrības līdzdalība”. Tādēļ informācija, kas šajā sadaļā 

būtu jāiekļauj, ir fragmentāri publicēta dažādās sadaļās. Zem sadaļas “Pašvaldība” ir 

apakšsadaļa par sabiedriskajām apspriedēm, bet publicētā informācija ir neaktuāla. Aktuāla 

informācija par publiskajām apspriedēm ir sadaļā “Būvniecība”. Informācija par NVO, kuras 

darbojas pašvaldībā ir zem sadaļas “Novads”, kur ir atrodama tikai šo NVO kontaktinformācija, 
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turklāt ļoti minimāla. Informācija par realizācijā esošajiem projektiem pieejama zem sadaļas 

“Novads”, kur ir apakšsadaļa “Projekti”. 

SALASPILS – sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” atrodama zem sadaļas “Pārvalde”, kurā 

publicēta aktuāla informācija par publiskajām apspriešanām. Informācija par attīstības 

plānošanas dokumentiem un projektiem ir atrodama zem sadaļas “Attīstība”. Informāciju par 

NVO, kuras darbojas pašvaldībā, var atrast zem Novads-Sabiedrība-Biedrības. Informācija 

ietver ne vien kontaktus, bet plašāk apraksta NVO. Mājaslapā nav informācijas par darba 

grupām un konsultatīvajām padomēm, kā arī par iestādes sadarbību ar NVO.  

STOPIŅI – sadaļa par sabiedrības līdzdalību atrodama zem sadaļas “Attīstība”. Sabiedrības 

līdzdalības sadaļā pieejamā informācija ir par sabiedriskajām apspriešanām (informācija ir 

aktuāla un viegli pārskatāma), kā arī par dažādu plānojumu dokumentu sagatavošanu, ir arī 

informācija par saņemtajiem priekšlikumiem sabiedriskās apspriešanās laikā. Informācija par 

NVO atrodas sadaļā “Novads”, kur ir gan aprakstīts par NVO darbību, gan kontaktinformācija, 

tomēr nav nekas minēts par pašvaldības sadarbību ar kādu no šīm NVO. Mājaslapā informācija 

par komisijām un komitejām ir pieejama sadaļā “Pašvaldība”, kur var konstatēt, ka arī NVO 

pārstāvji ir iekļauti komisiju sastāvā.  

GARKALNE – mājaslapa ir pārblīvēta un nepārskatāma, tomēr mājaslapā ir viegli atrodama 

sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, kurā ir publicēta tikai sociālo tīklu emblēmas, tādējādi 

aizvedot, piemēram, uz Youtube kanālu, kur ir informācija par Garkalnes TV. Informācija par 

attīstības plānošanas dokumentiem ir publicēta sadaļā “Teritorija”, tomēr tajā nav iekļauta 

informācija par publiskajām apspriešanām. Informāciju par publiskajām apspriedēm var atrast, 

ja apmeklē Būvvaldes mājaslapu, kur atrodama informāciju par lēmumiem. Mājaslapā nav 

atrodama informācija, kad kāda apspriede paredzēta. Pašvaldības mājaslapā ir publicēta 

informācija tikai par vienu biedrību. Mājaslapā ir arī informācija par projektiem, kuri lielākoties 

jau ir īstenoti, jaunākais projekts ir no  2015.gada, bet lielākoties informācija ir par 2012.gadu. 

ROPAŽI –  sadaļā “Sabiedrība” ir pieejama informācija par NVO, kuras darbojas pašvaldībā. 

Informācija par publiskajām apspriešanām pieejama sadaļā “Pašvaldība”, tomēr ir neskaidrs 

informācijas izkārtojums, līdz ar to šķiet, ka informācija ir neaktuāla. Mājaslapā nav 

informācija par darba grupām un konsultatīvajām padomēm. Sadaļā “Projekti” ir publicēta 

informācija par dažādiem projektiem, tomēr nav informācijas, kā sabiedrība varētu tajos 

līdzdarboties (darba grupas, apspriedes). Mājaslapā nav atrodama informācija par teritorija 

attīstības plānošanas dokumentiem. 

MĀLPILS – mājaslapā augšdaļā ir sadaļa “NVO”, kurā ir atrodama NVO kontaktinformācija. 

Sadaļā “Projekti” ir pieejama informācija plašā klāstā par dažādiem projektiem, kuros ir arī 

norādīti projektu partneri, kuru starpā ir arī biedrības. Informācija par teritorijas plānošanu 

atrodama sadaļā “Novada domes dokumenti”, tomēr tur nav iekļauta informācija par šī brīža 

aktuālajiem dokumentiem un sabiedriskajām apspriešanām. Mājaslapā nav atrodama 

informāciju par sabiedriskajām apspriešanām, starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām 

padomēm un šobrīd aktuālajiem projektiem, kuros ir jānodrošina sabiedrības līdzdalībai. 

ĀDAŽI – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, zem kuras ir pieejamas tādas 

apakšsadaļas kā “Sabiedriskās apspriešanas”, “Jaunie detālplānojumi”, “Lokālplānojumi.” 

Informācija ir aktuāla un viegli pārskatāma. Informācija par NVO ir zem sadaļas “Sabiedrība”. 

Savukārt sadaļā “Attīstība” ir pieejama informācija par projektiem, bet šī informācija ir 

novecojusi, līdz ar to nav skaidrs par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem projektiem. 

CARNIKAVA – sadaļa par sabiedrības līdzdalību pieejama zem sadaļas “Pašvaldība”. 

Sabiedrības līdzdalības sadaļā pieejama apakšsadaļa par Sabiedriskajām apspriešanām. Tomēr 

informācija par NVO pieejama zem sadaļas “Novads” – “Biedrības”, savukārt informācija par 

teritorijas plānošanas dokumentiem atrodas zem “Pašvaldība” – “Būvvalde”, kur ir sadaļa 

“Detālplānojumi” un zem tās atsevišķa sadaļa par sabiedriskajām apspriešanām. Secinājums  - 
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mājaslapā nav informācijas par iestādes sadarbību ar NVO, kā arī informācija par būtiskākajām 

starpinstitūciju darba grupām vai konsultatīvajām padomēm.  

INČUKALNS – sadaļā “Novads” ir informācija par sabiedriskajām organizācijām, kur ir 

pieejama samērā plaša informācija par NVO. Zem sadaļas “Attīstība” ir apakšsadaļas “Projekti” 

un “Attīstības plānošanas dokumenti”. Tomēr mājaslapā nav atrodama informācija par 

sabiedriskajām apspriešanām. Tā ir atsevišķi jāmeklē katrā dokumentā par konkrēta plānojuma 

projektu, un ne visiem ir šāda informācija pievienota. Nav arī informācija par darba grupām un 

konsultatīvajām padomēm. 

SIGULDA – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrība”, kurā ir pieejama kontaktinformācija par NVO, 

kuras darbojas pašvaldībā. Attiecīgi uzspiežot uz “Biedrības” tiek piedāvāts atrast papildus 

informāciju sadaļā “Dienas centra Koordinācijas padome”. Sadaļā “Būvniecība” pieejama 

informācija par jau sēdēs pieņemtajiem lēmumiem. Informācija par publiskajām apspriešanām 

pieejama “Būvniecība” – “Plānošana” – “Aktuāli paziņojumi”. Sadaļā “Projekti” ir neaktuāla 

informācija un nav sniegta informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem 

projektiem, kuros būtu jābūt sabiedrības līdzdalībai  

SĒJA – mājaslapā viegli atrodama sadaļa, kurā ir ietveri īstenotie un šī brīža projekti. Mājaslapā 

nav atrodama informācija par NVO, kas darbojas pašvaldībā. Nav arī informācija par darba 

grupām un konsultatīvajām padomēm. Zem sadaļas “Dome” ir pieejama apakšsadaļa 

“Dokumenti”, kur ir arī informācija par teritorijas plānojumu, tomēr pēdējā informācija ir par 

2013.gadu. Informācija par sabiedriskajām apspriešanām pieejama sadaļā “Aktualitātes”, bet tā 

mijas ar daudz citām novada ziņām, tādēļ ir īpaši jāmeklē, kādas apspriešanas šobrīd ir aktuālas 

pašvaldībā.  

KRIMULDA – mājaslapā ir atsevišķa sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, kurā ir daudz un dažādu 

ziņu, starp tām ir atrodama arī informācija par sabiedriskajām apspriešanām. Zem sadaļas 

“Sabiedrības līdzdalība” ir arī sadaļa par projektiem, kurā ir publicēta aktuāla informācija par 

izsludinātajiem, bet ne vēl īstenošanas procesā esošajiem projektiem. Sadaļā “Normatīvie akti” 

pieejama informācija par teritorijas plānošanas vai attīstības plānošanas dokumentiem, bet liela 

daļa šīs informācija ir novecojusi, kā arī nav informācija par sabiedriskajām apspriešanām 

saistībā ar šiem dokumentiem. Mājaslapā nav atrodama informācija par NVO, kuras darbojas 

pašvaldībā. 

SAULKRASTI – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, zem kuras ir trīs apakšsadaļas: 

“Konsultatīvās padomes”, “NVO” un “Publiskās apspriešanas”. Zem sadaļas “NVO” nav 

kontaktinformācijas, bet gan projekti, kuros NVO ir iespējas piedalīties. Zem sadaļas 

“Attīstība” ir plānojumu dokumenti apakšsadaļa “Novada plānošana”, kā arī sadaļa “Projekti”, 

kuri iedalās īstenošanā esošajos un īstenotajos. Kopumā vērtējot, šī pašvaldība ir ievērojusi un 

mājaslapā ievietojusi visus MK noteikumu Nr.171 11.14 punktā minētos punktus. Tomēr 

nepieciešams papildināt ar NVO kontaktinformāciju un noradīt par pašvaldības sadarbību ar 

šīm NVO.  

ALOJA – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrība”, kurā ir publicēta informācija par NVO, kuras 

darbojas pašvaldībā. Informācija par teritorijas plānojumu un projektiem atrodama sadaļā 

“Attīstība”. Sadaļa “Teritorijas plānojumi” ir arī informācija par publisko apspriešanu. Papildus 

informācija par sabiedriskajām apspriešanām pieejama sadaļā “Pašvaldība”, kurā gan pēdējā 

informācija ir par 2016.gada vasaru. Nav informācijas par pašvaldības sadarbību ar NVO un 

informācija par būtiskākajām iestādes starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām 

padomēm. 

LIMBAŽI – mājaslapā ir atsevišķa sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, zem kuras ir šādas 

apakšsadaļas: “Aktualitātes”, “NVO kontakti”, “Iedzīvotāju padomes, publiskās apspriešanas, 

aptaujas un aptauju rezultāti”. Informācija ir pārskatāma un aktuāla. Informācija par projektiem 

atrodama sadaļā “Pašvaldība”. Kopumā vērtējot, šī pašvaldība ir ievērojusi un mājaslapā 

ievietojusi visus MK noteikumu Nr.171 11.14 punktā minētos punktus. 
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SALACGRĪVA – mājaslapā ir sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, tajā ir pieejama tāda 

informācija kā paziņojumi par detālplānojumiem un publiskajām apspriešanām, tomēr jaunākā 

informācija ir par 2016.gadu. Savukārt informācija sadaļā “Teritorijas plānošana” ir par 

2011.gadu. Sadaļā “Projekti” ir informācija par īstenošanā esošajiem projektiem, tomēr nav 

informācijas, kā sabiedrība varētu iesaistīties, proti, par sabiedriskajām apspriešanām. Sadaļā 

“Aktīvā sabiedrība” ir informācija par NVO, kā arī projektiem (šobrīd 1), kurā NVO var 

iesaistīties. Sadaļā “NVO” ir publicēts arī pašvaldības nolikums par to, kā pašvaldība atbalsta 

NVO.  

 

Secinājumi 

1) Viskvalitatīvāk MK noteikumu Nr.171 11.14 punktu ir ievērojušas Saulkrastu un Limbažu 

pašvaldības. 

2) Lielākoties  pašvaldību mājaslapās tā informācija, kura būtu jānorāda sadaļā “ Sabiedrības 

līdzdalība”, kā to nosaka MK noteikumu Nr.171 11.14 punkts, ir fragmentēti publicēta pa 

dažādām mājaslapas sadaļām. 

3) Lielā daļā pašvaldību mājaslapu informācija vairākos jautājumos (plānojumi, projekti) ir 

neatjaunota, līdz ar to neaktuāla. 

4) Visbiežāk netiek ievērots tas, ka ir jānorāda informācija par pašvaldības sadarbību ar NVO, 

kā arī informācija par darba grupām un konsultatīvajām padomēm. 

5) Kopējais secinājums: lai NVO spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties pašvaldību 

darbā, tai ir jāiegulda daudz laika resursu, lai atrastu nepieciešamo informāciju, jo tā nav 

pieejama MK noteikumu Nr.171 noteiktajā veidā, bet ir meklējama, kas dažkārt ir 

samērā sarežģīti, kā arī informācija dažkārt ir neaktuāla vai nemaz nav pieejama.  
 

 

 

Informāciju apkopoja: 

Ance Āboliņa 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” brīvprātīgā 

2017.gada martā 


