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Likuma izstrāde izrietot no Deklarācijas par Artura Krišjāna
Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Valdības
rīcības plāna 228.punkta
Mērķis izstrādāt tādu pašvaldības darbības organizācijas
modeli, kas mazinās iespēju dažādi interpretēt un piemērot
likumu, kas vērst uz efektīvu pārvaldi, iedzīvotāju iesaisti un
viedokļa respektēšanu
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informatīvajā ziņojumā apskatīti iespējamie risinājumi tādos
jautājumos kā:
-pašvaldību darba organizācija;
-pašvaldību autonomās funkcijas;
-pašvaldību saistošie noteikumi, to tiesiskuma pārbaude;
-sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā;
-varas dalīšanas un interešu konflikta novēršana.
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Konceptuāli atbalstāms, bet velns slēpjas detaļās – likuma formulējos;
Visas minētās problēmas iespējams atrisināt ar esošā likuma grozījumiem;
Plāno mainīt autonomo funkciju formulējumu, bet būtu jārunā par saturu un konkrētu
sadalījumu starp tiešo pārvaldi un pašvaldību, iespējams 2.pārvaldības līmeni;
Bažas, ka ierobežos saistošo noteikumu izdošanu, tādējādi, ierobežojot pašvaldības
iniciatīvas;
Plāno pārskatīt pārraudzības (inf.ziņ. – uzraudzība) modeli – problēma ir nevis
pārraudzībā, bet metodikas, apmācību un informācijas pieejamībā
Plāno pārskatīt regulējumu par izpilddirektoriem – prasības, termiņš
Saistošo noteikumu pieejamība – publikācija LV. LPS jau šim ir piekritis pie nosacījuma, ja
tas ir bez maksas, līdzīgi kā ar likumiem un MK noteikumiem.
Plāno regulēt pašvaldību sadarbības jautājumus – problēma nav sadarbībā starp
pašvaldībām. Problēma ir sadarbībā ar tiešo valsts pārvaldi
Plāno īpašu nodaļu galvaspilsētai galvaspilsētas funkciju izpildes koordinācijas padome 7 +
5;
Pašvaldību administrācijas izdevumu noteikšana;
Budžeta atspoguļošana – iedzīvotājiem saprotamākā veidā;
Plāno atteikties no pirmpirkuma tiesībām, ieviešot izpirkuma tiesības - Iebilstam
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Atsevišķu ministriju priekšlikumi:
IeM – obligāti jāveido pašvaldības policija;
EM – ierobežot dzīvojamo telpu pārveidošanu par nedzīvojamām
telpām;
LM- ierosina veidot vienu iestādi, kas nodrošinātu bērnu tiesību
aizsardzību, gādāt par aizgādnību, adopciju un nodrošināt bērna
aprūpi ģimeniskā vidē – aizbildnībā vai audžuģimenē;
SM - atsevišķi jānosaka pašvaldības autonomā funkcija nodrošināt
satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanu, būvniecību,
atjaunošanu, pārbūvi, uzturēšanu un pārvaldību;
VM – piedāvā precizēt pakalpojuma pieejamību veselības jomā;
ĀM – piedāvā uzlikt par pienākumu palīdzēt ārvalstīs grūtībās
nonākušajiem, pēc pēdējās deklarētās dzīvesvietas;
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jāpaplašina iedzīvotāju iesaiste pašvaldību darbā, ieviešot tiešās demokrātijas
elementus, kas atzīstami par efektīviem tieši salīdzinoši nelielām iedzīvotāju
grupām, piemēram pašvaldības līdzdalības budžets un iedzīvotāju konsultatīvās
padomes;
lēmējvaras un izpildvaras skaidrāka nodalīšana , pilnveidojot kompetenču un funkciju
sadali, kā arī izvērtējot nepieciešamību noteikt lielākus amatu savienošanas
ierobežojumus pašvaldību deputātiem;
skaidrāks pašvaldību darba organizācijas modelis un amatpersonu kompetence;
nepieciešams izvērtēt pašvaldību autonomās funkcijas un to lietderību ;
pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšanas procesa un tā nepieciešamības
pārskatīšana, nolūkā mazināt administratīvo slogu un normatīvo aktu plūdus;
jāizvērtē pilnvarojuma pašvaldībām izdot saistošos noteikumus samazinājums un
iespēja pāriet uz vienotu regulējumu visā valsts teritorijā, kas būtu noteikts citos
ārējos normatīvajos aktos;
jāizvērtē pašvaldību plašākas sadarbības iespējas;
likumprojektā jāietver atsevišķa nodaļa ar papildu nosacījumiem galvaspilsētai.
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1. Uzdot VARAM izstrādāt un līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā jauno Pašvaldību likuma projektu.

2. Nozaru ministrijām atbilstoši kompetencei izvērtēt iespējas
samazināt normatīvajos aktos noteikto pilnvarojumu pašvaldībām
izdot saistošos noteikumus, un līdz 2020. gada 1. aprīlim sagatavot
priekšlikumus un informēt VARAM par nepieciešamajiem
grozījumiem normatīvajos aktos.
3. Tieslietu ministrijai izvērtēt risinājumu, ka pēc Pašvaldību likuma
spēkā stāšanās oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pašvaldībām
tiek nodrošināta iespēja bez maksas publicēt pašvaldības saistošos
noteikumus un līdz 2020. gada 1. aprīlim informēt VARAM. Viss
augstāk minētais sasniedzams ar nelieliem labojumiem pamattekstā
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Paldies par uzmanību!
www.lps.lv
@lps_lv
@PasvaldibuSavieniba

