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Pašvaldība un SU (NVO) kopīgais un atšķirīgais
Pilsoņu iniciatīva / SU /NVO

Vietējā pašvaldība (vietējā pārvalde)

Sporādiska, brīvprātīga sabiedrības iniciatīva ar
aktīvu pozīciju iesaistoties zināmai sabiedrības daļai
vai sabiedrībai kopumā būtisku problēmu risināšanā.
Mērķis – lai visiem vai kādai sabiedrības grupai ir labi
Rodas ja : Mainās apstākļi un sabiedrībai rodas
pilnībā jaunas vajadzības (darīt jaunu), vai
Eksistējošās vajadzības netiek realizētas to saņēmēju
vajadzībām atbilstošā apmērā vai kvalitātē (darīt
esošo, bet efektīvāk). Nerodas un iznīkst, ja nevajag.
Metodes, darbam vispārīgi reglamentētas, bet visu
nosaka personiskās kompetences, risināmā
problēma un iespēja sasniegt mērķi.
Resursi problēmas risināšanai nav un ir atkarīgi no
metožu izvēles, sadarbībām un rezultāta.
Konkurenti (partneri) visi tie paši kas arī risina šo
pašu problēmu

Normatīvi regulēta pilsoņu pārstāvniecība, kas ar tās
izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Mērķis – lai pašvaldības iedzīvotājiem labi
Ir un būs tik ilgi kamēr būs vietējā sabiedrība
Metodes – strikti reglamentētas. Iespējams, bet
sarežģīts ceļš jaunu risinājumu ieviešanai.
Resursi problēmu risināšanai – stabili neatkarīgi no
metodēm rezultāta.
Konkurenti (partneri) visi, kas risina visas pašvaldības
atbildībā esošās problēmas (arī citas pašvaldības
iestādes) .

LSA sadarbības formas ar pašvaldībām:
• Projektu ietvaros
(Paēdušai Latvijai, Eiropas
pakas, Vecums nav
vientulība…)

• Publisko iepirkumu
likuma noteiktajā
formātā (ap 50 līgumi )
• Valsts pārvaldes
uzdevumu
deleģēšana saskaņā
ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu
(šobrīd 13 līgumi)

Valsts pārvaldes iekārtas likums
Deleģēšanas pamatnoteikumi
• Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai
(turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
• Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu
vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot VPIL
41.panta otrās un trešās daļas noteikumus (noteikts, ko nevar deleģēt).
• Citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu var deleģēt likumā noteiktajos
gadījumos. Šādā gadījumā piemērojami šīs nodaļas noteikumi, ciktāl citu
likumu speciālajās tiesību normās nav noteikts citādi. (VPIL 40. pants)

Deleģēšanas nosacījumi privātpersonai
• Privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
• Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu personu
apvienībai, izvērtē, vai tā nepārstāv atsevišķas mantiski vai
citādi ieinteresētas grupas intereses. (VPIL 42. pants)

Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:
➢1) nozares politikas veidošanu un attīstības plānošanu;
➢2) nozares darbības koordināciju;
➢3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;
➢4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali
programmu un apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.

Politikas
plānotājs

Resursu
turētājs

Organizators

Izpildītājs (pakalpojumu
sniedzējs)

Kontrolētājs

Kas lemj, ar ko jāsaskaņo
• Par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj
attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās
pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir
padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu
pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi. Lēmumā
par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē
deleģēšanas noteikumus. (VPIL 45. pants)

Nepieciešams domes lēmums, līgums. Ja ilgāks par gadu, jāsaskaņo ar
VARAM jau līgumprojekts, ja līdz gadam- tikai jāpaziņo VARAM
(praksē- nosūta līgumu).

Publisko iepirkumu likuma (PIL) formāts
• Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā
līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska
būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par
170 000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā
(iepirkumu komisija, prasības, kritēriji). (PIL 9. panta pirmā daļa).
• Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kura
priekšmets atbilst kādam no PIL 2. pielikuma sadaļā "Veselības, sociālie un
saistītie pakalpojumi" minētajiem CPV kodiem, ja tā paredzamā līgumcena ir
mazāka par 750 000 euro. Ja šāda publiska pakalpojuma līguma paredzamā
līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, iepirkumam piemēro PIL 10. panta pirmajā
daļā paredzēto iepirkuma veikšanas kārtību (noteikts, kuri procesa elementi
obligāti). (PIL 9. panta pirmā daļa).

Ko mēs dodam Pašvaldībai kā klientam
• Profesionālu kompetenci konkrētajā jautājumā, inovatīvas pieejas un
iespēju attīstīt labāko servisu savā pašvaldībā;
• Gatavas metodes (līgumus, aprakstus, specifikācijas…) rezultātu
sasniegšanai un procesu organizēšanai;
• Brīvību kontrolēt un vadīt procesus un iespēju koncentrēties uz
pārvaldes funkcijām;
• Iespēju izvēlēties un iespēju efektīvāk (kādreiz arī lētāk) risināt
problēmu;
• Iespēju pozitīvai komunikācijai ar priekšniecību (ministriju);
• Labumu pašvaldības iedzīvotājiem.

Samariešu atbalsts mājās
Aprūpe mājās «laukos»
Dot iespēju veciem
ļaudīm Latvijā,
novados ar zemu
iedzīvotāju
blīvumu un bez
infrastruktūras
nodrošinājuma,
iespēju palikt
mājās, būt
noteicējiem par
savu dzīvi un ar
cieņu novecot.

Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem izvērtēšana – www.e-aprupe.lv
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