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SARUNU TĒMASSARUNU TĒMAS

• Normatīvo aktu izmaiņas pašvaldību darba
organizācijā;

• Nākotnes vīzija par izmaiņām pašvaldību• Nākotnes vīzija par izmaiņām pašvaldību
darba tiesiskajā regulējumā;

• VARAM un pašvaldību turpmākā sadarbība;

• VARAM sagatavotie grozījumi likumā «Par
pašvaldībām»



NORMATĪVO AKTU IZMAI ŅAS NORMATĪVO AKTU IZMAI ŅAS 
PAŠAVALDĪBU DARBA PAŠAVALDĪBU DARBA 
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2013.GADA 1.JŪLIJU2013.GADA 1.JŪLIJU

• ierobežojumu noteikšana domes deputāta
amatasavienošanaiar citu amatu pašvaldībāamatasavienošanaiar citu amatu pašvaldībā
un tās kapitālsabiedrībā (likuma «Par
pašvaldībām» 38.pants, 58.panta pirmā daļa)



• samazināts domes deputātu skaits no13 uz 9
deputātiem pašvaldībās, kurās reģistrēto
iedzīvotāju skaits ir līdz 5000 (Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likuma2.pants)likuma2.pants)



AMATA SAVIENOŠANAS LIEGUMS: AMATA SAVIENOŠANAS LIEGUMS: 
–– IEGUVUMI?! IEGUVUMI?! 

–– ZAUDĒJUMI?!ZAUDĒJUMI?!

•• Vai primārais mērķis – interešu konflikta novēršana –
ir sasniegts?

• Vai ieņemamā amatadēļ netiek ierobežotasdomes• Vai ieņemamā amatadēļ netiek ierobežotasdomes
deputāta kandidāta pasīvās vēlēšanu tiesības?

• Vai netiek aizskartas vēlētāju intereses, ignorējot
vēlētāju izvēli domes deputāta amatā redzēt kandidātu
tieši dēļ viņa ieņemamā amata, kura savienošana ar
domes deputāta amatu nav atļauta?



• Vai noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi 
ievērojami nesamazina kandidātu skaitu domes 
vēlēšanās?

• Domes deputāta atalgojums – iemesls, kādēļ
ievēlētie domes deputāti atsakās no mandāta,
ja ieņemamā amata un domes deputāta amata
savienošana nav atļauta?

• Vai ir nepieciešamas izmaiņas domes deputāta
atalgojuma noteikšanā, piemēram, paredzēt
deputātam noteiktu mēnešalgu, kas ir
konkurētspējīga darba tirgū?



DOMES DEPUTĀTU SKAITA DOMES DEPUTĀTU SKAITA 
SAMAZINĀŠANASAMAZINĀŠANA

• Vai pēc deputātu skaita samazināšanas ir
mainījusies domes darba organizācija?

• Vai primārais mērķis – deputātu saliedētība un
atbildības paaugstināšana – ir sasniegts?



• Vai domē pietiekami tiek nodrošināta visu
pašvaldības teritoriālo vienību iedzīvotāju
interešu ievērošana?

• Vai ir nepieciešamas izmaiņas deputātu skaitā
arī pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu lielāku par
5000?



• Varas dalīšanas principa ieviešana pašvaldību
pārvaldes struktūrā un lēmējvaras nodalīšana
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REGULĒJUMĀREGULĒJUMĀ

pārvaldes struktūrā un lēmējvaras nodalīšana
no izpildvaras;

• Izmaiņas saistošo noteikumu spēkā stāšanās
kārtībā;



• Domes tiesību un nepieciešamības veidot
komitejas un komisijas pārskatīšana;

• Izmaiņas atsevišķos domes sēdes norises
jautājumos;

• Pašvaldību pārraudzības instrumentu un
VARAM kompetences pārskatīšana.



VARAM UN PAŠVALD ĪBU 
SADARBĪBA

VaiVai pašvaldībāmpašvaldībām vajagvajag sadarbībusadarbību arar
VARAM?VARAM?

JĀ!JĀ!JĀ!JĀ!

NĒ!NĒ!

Kādu?Kādu?



VARAM APKOPOTIE PAŠVALDĪBU VARAM APKOPOTIE PAŠVALDĪBU 
BŪTISKĀKIE IETEIKUMI VARAM BŪTISKĀKIE IETEIKUMI VARAM 
PAŠVALDĪBU DEPARTAMENTA PAŠVALDĪBU DEPARTAMENTA 

DARBA UZLABOŠANĀDARBA UZLABOŠANĀ
• veidot saistošo noteikumu paraugformas un

sniegtmetodiskosnorādījumuskonkrētu jomusniegtmetodiskosnorādījumuskonkrētu jomu
saistošo noteikumu izstrādē;

• organizēt papildus sanāksmes vai tikšanās par
VARAM atzinumos iekļautajiemiebildumiem
par saistošajiemnoteikumiem;



• veikt normatīvo aktu analīzi un apkopot
informāciju par pašvaldību tiesībām izdot
saistošos noteikumus – par kādiem
jautājumiem var izdot vai ir jāizdod saistošie
noteikumi, izdošanas termiņš un tiesiskais
pamatojums, attiecīgo jomu regulējošie
papildusnormatīvie akti;papildusnormatīvie akti;

• organizēt bezmaksas seminārus par
jaunumiem normatīvajos aktos, kuri paredz
veikt izmaiņas spēkā esošajos saistošajos
noteikumos vai izdot jaunus saistošos
noteikumus;



• sniegt metodisko palīdzību ar e-pasta
starpniecību, kā arī publicēt aktuālus
pašvaldību jautājumus un VARAM atbildes
VARAM mājaslapā;

• sadarboties ar citām ministrijām un izstrādāt
normatīvo aktu projektuspašvaldību darbībasnormatīvo aktu projektuspašvaldību darbības
uzlabošanai, tajā skaitā risināt saistošo
noteikumu regulēto jomu problēmjautājumus;

• veikt saistošo noteikumu tiesiskuma pārbaudi
attiecībā pret pārējiem tās pašas pašvaldības
saistošajiemnoteikumiem.



Valsts prezidenta izveidotās Valsts prezidenta izveidotās 
Ekspertu grupas ieteikumiEkspertu grupas ieteikumi

• jārisina pašvaldībām aktuāli jautājumi;

• jānodrošina pašvaldībām metodisks un juridisks atbalsts;

• jāapkopopašvaldību paraugprakseun problēmu risinājumi• jāapkopopašvaldību paraugprakseun problēmu risinājumi
dažādās jomās;

• jāvairo sabiedrības izpratne par pašvaldībām, to darbību un
iedzīvotāju iesaisti;

• jāveido aktīvas saites ar starptautiskām organizācijām.



VARAM SAGATAVOTIE VARAM SAGATAVOTIE 
GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR 

PAŠVALDĪBĀM»PAŠVALDĪBĀM»

• Izmaiņas saistošo noteikumu saskaņošanā un
publicēšanā:publicēšanā:

- netiek publicēti saistošie noteikumi,
kuri nav saskaņoti ar ministriju;

- saistošos noteikumus publicē
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».



• Elektronisko dokumentu aprites veicināšana:

- saistošo noteikumu nosūtīšana tikai
elektroniskā dokumentu formā

• Vismaz pa vienam no ievēlētiem deputātiem• Vismaz pa vienam no ievēlētiem deputātiem
kādā no likumā noteiktajām komitejām.

- finanšu komitejā;

- sociālajā un izglītības komitejā;

-kultūras jautājumu komitejā



• Izpilddirektora aizvietošana:

- izpilddirektora vietnieks;

- ar domes lēmumu pilnvarota pašvaldības
administrācijas amatpersona, ja nav
izpilddirektoravietnieka.izpilddirektoravietnieka.

• Izslēgta prasība saskaņot ar ministru pagasta
un pilsētas pārvalžu izveidošanu



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

Jautājumi?Jautājumi?



Kontaktinformācija:
Liene Kristapsone

Pašvaldību departamenta
direktoredirektore

Liene.Kristapsone@varam.gov.lv
Tālr.66016511


