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Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memorands

- kopš 2005.gada, 2014.gadā atjaunota Memoranda redakcija 
un nolikums (MK 07.01.2014. noteikumi Nr.14)
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Memoranda iespējas

tiek aktualizēti un saskaņoti horizontālie NVO sektora

jautājumi

iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu

komunikācija un atgriezeniskā saite starp NVO un

valsts pārvaldi

elastība darba kārtības veidošanā

regularitāte

pārstāvniecība
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Lēmumu 

pieņemšanas 

process valdībā



Normatīvais ietvars I

Valsts pārvaldes iekārtas likums (spēkā no 01.01.2003.)
-Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to 
sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā 
darbība skar vai var skart (10.panta septītā daļa)
-Sabiedrībai svarīgos jautājumos iestādei ir pienākums rīkot publisku apspriešanu. Ja iestāde pieņem 
lēmumu, kas neatbilst ievērojamas sabiedrības daļas viedoklim, tā šo lēmumu īpaši pamato (48.panta 
otrā daļa)

Attīstības plānošanas sistēmas likums (spēkā no 01.01.2009.)
Attīstības plānošanā ievēro šādus pamatprincipus (5.panta otrā daļa):
-interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas 
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
-līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības plānošanas 
dokumenta izstrādē;
-atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par 
attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus;
-attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku plāno pirms normatīvā 
akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības plānošanas dokumentus
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Normatīvais ietvars II

Ministru kabineta 2019.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 

"Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"

- Piemērojami Saeimas, Ministru kabineta, tiešās valsts pārvaldes 

iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas Ministru 

kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības 

plānošanas procesā

mērķis
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Sabiedrības līdzdalību īsteno:

- formālās sabiedrības grupas (biedrības, nodibinājumi, 

arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās 

organizācijas u.c.) 

- neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu 

apvienības) sabiedrības grupas 

- atsevišķas fiziskas personas
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Sabiedrības līdzdalība ir iespējama 

šādos attīstības plānošanas procesa 

posmos:

- attīstības plānošanas procesa ierosināšanā (tai skaitā problēmu 

konstatēšanā un politikas alternatīvu noteikšanā)

- attīstības plānošanas dokumenta izstrādē

- lēmuma pieņemšanas procesā lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā

- attīstības plānošanas dokumenta ieviešanā

- attīstības plānošanas dokumenta ieviešanas uzraudzībā un 

novērtēšanā

- attīstības plānošanas dokumenta aktualizācijā
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Sabiedrības līdzdalības veidi:

• starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās 
padomes

• diskusiju grupas, forumi, sabiedriskās domas 
aptaujas

• rakstiski sniegts viedoklis par dokumentu tā 
izstrādes stadijā (t.s. green paper)

• sabiedriskā apspriede (klātienes sanāksme)
• publiskā apspriešana (noteikts laika periods, kurā 

var sniegt iebildumus un priekšlikumus par 
dokumentu)

• sagatavots atzinums pirms lēmumu pieņemšanas 
lēmējinstitūcijā

• iebildumu un priekšlikumu sniegšana lēmumu 
pieņemšanas procesā lēmējinstitūcijā

• līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā
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Sabiedrības līdzdalības organizēšana

Atbildīgā amatpersona plāno sabiedrības 

līdzdalību:

- apzina un iesaista sabiedrības 

mērķgrupas, kuras tieši skars 

attīstības plānošanas dokuments;

- izvēlas piemērotākos sabiedrības 

līdzdalības veidus, veicinot 

efektīvu, atklātu, ietverošu, 

savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības 

iesaistīšanos attīstības 

plānošanas procesā

Sabiedrības pārstāvja pienākums ir 

institūcijas paziņojumā noteiktajos 

termiņos un veidā informēt institūciju 

par savu interesi iesaistīties

attīstības plānošanas procesā, 

norādot paziņojumā pieprasīto 

informāciju, kā arī turpmākajā 

līdzdalības procesā ievērot

institūcijas noteiktos termiņus
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Ieguvumi no sabiedrības līdzdalības 

- tiek sagatavoti un pieņemti kvalitatīvi, sabiedrības interesēm 

atbilstoši lēmumi

- apzināti papildus risinājumi

- sekmēta pilsoniskā aktivitāte

- veicināta apmierinātība/ sabiedrības uzticēšanās valsts un 

pašvaldību pārvaldes institūcijām

- tiek nodrošināts dialogs ar sabiedrības pārstāvjiem savā 

nozarē

- nodrošinātas sabiedrības iespējas ietekmēt lēmumus, kas uz 

tiem attiecas

- sabiedrībai aktuāli jautājumi nonāk valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūciju dienaskārtībā
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Jautājumi? Komentāri?

Plašāk MK tīmekļa vietnē, sadaļā «Sabiedrības līdzdalības 

politika" - https://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba

Kontaktiem:
Zane Legzdiņa-Joja

Tālr. 67082949
E-pasts: Zane.Legzdina@mk.gov.lv

https://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba
mailto:Zane.Legzdina@mk.gov.lv

