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Ievads 
 
Aktīvas sabiedrības līdzdalības priekšnosacījumi ir indivīdu vēlme līdzdarboties lēmumu 
pieņemšanas procesos, zināšanas un prasmes, kā to īstenot, kā arī informācijas pieejamība. Lai 
tiktu sekmēta informācijas pieejamība un sabiedrības līdzdalība demokrātiskos procesos, ir 
pieņemti divi Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka sabiedrība ir jāiesaista tiesību aktu 
projektu izstrādē un publiskajai pārvaldei ir jānodrošina informācijas pieejamība interneta vietnēs. 
Informācijas par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu un publicēšanu pašvaldību tīmekļa vietnēs 
regulē divi normatīvi akti: 

• 2009. gada 25. augusta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības 

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

• 2018. gada 25. septembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 611, "Kārtība, kādā iestādes 

ievieto informāciju internetā" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 611). 

MK noteikumu Nr. 611 19. punkts nosaka, ka mājaslapai ir noteiktas sadaļas, kurā cita starp ir 
sadaļa – sabiedrības līdzdalība. Noteikumu 19.17. punkts precizē, kādu informāciju sadaļā 
“Sabiedrības līdzdalība” ir jāiekļauj. Proti: 

• “19.7.1. par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas 

dokumentu un tiesību aktu projektiem; 

• 19.7.2. par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par sadarbības 

partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas); 

• 19.7.3. par iestādes atbildības jomās izveidotajām konsultatīvajām institūcijām (piemēram, 

darba grupām, konsultatīvajām padomēm, projektu uzraudzības padomēm, projektu 

konsultatīvajām grupām).” 

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. 

Latvijas Pilsoniskā alianse laika periodā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 18. maijam 
veica pašvaldību tīmekļa vietņu izpēti. Izpētes laikā tika izskatītas Latvijas pašvaldību (republikas 
nozīmes pilsētu un novadu) tīmekļa vietnes, uzmanību pievēršot MK noteikumu Nr. 611 19.7. 
punktam, kas regulē, kādai informācijai jābūt publicētai ikvienas pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā 
"Sabiedrības līdzdalība" un MK noteikumi Nr. 970 8.1. punktā noteiktajam, proti, vai ir atspoguļota 
informācija par sabiedrības pārstāvju iesaisti starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās 
padomēs. 

Latvijas Pilsoniskā alianse pārbaudes laikā nevērtēja informācijas vai dokumentu satura izklāstu 
par sabiedrības pārstāvju iesaisti starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs, ja tādi 
pašvaldības tīmekļa vietnē bija publicēti. 

Pārbaudes laikā tika vērtēts, cik viegli ir iespējams atrast pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļu 
"Sabiedrības līdzdalība", informācijas apmērs, kāds ir publicēts šajā sadaļā, kā arī tika skatīts, vai 
kādā citā tīmekļa vietnes sadaļā nav informācija, kas ir attiecināma uz sabiedrības līdzdalību, kā 
arī tika skatīts, vai ir norādīta informācija par nevalstiskajām organizācijām. 

Informācija netika meklēta, izskatot katru sadaļu tīmekļa vietnēs, bet gan izskatot galvenās sadaļas 
un pakārtotās sadaļas, kurās informācijai vajadzētu būt. 

Pārskata periodā tika izskatītās 119 pašvaldību - 110 novadu un 9 republikas pilsētu mājaslapas. 



 

4 

 

Pārskats par informācijas izklāstu republikas nozīmes pilsētu 
tīmekļa vietnēs 

 
 

 
 

 
 

 
Daugavpils 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/daugavpils-pilsetas-dome/sabiedribas-lidzdaliba 

➢ Pieejami vairāki domes sēdēs izskatāmie dokumentu projekti. 
➢ Pēdējais normatīvais akta projekts ir datēts ar 18.12.2019. 

 
Jēkabpils 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Iekļauta informācija par NVO aktualitātēm un ir atsevišķa sadaļa ar NVO kontaktiem, šo 

organizāciju darbības virzieniem. 
➢ Sadaļā "Sabiedriskās apspriešanas" ir paziņojumi par publiskajām apspriešanām un pie 

paziņojumiem ir pievienoti pieņemtie lēmumi un publiskās apspriešanas aptaujas lapas, 
ļaujot iedzīvotājiem izvērtēt vai šāda iniciatīva no viņu puses ir atbalstāma. 

➢ Pie vairākām programmām ir plaša informācija par rīcības plāniem un iespējamību iesniegt 
priekšlikumus/uzdot jautājumus. 

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/daugavpils-pilsetas-dome/sabiedribas-lidzdaliba
https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba
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Jelgava 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-integracija/brivpratigais-darbs/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības integrācija" minēta tikai informācija par iespēju pieteikties 

brīvprātīgajam darbam. 
➢ Sadaļā "Līdzdalība" ir informācija par sabiedrības iespējām līdzdarboties pilsētai nozīmīgu 

jautājumu risināšanā un dokumentu izstrādē. Minēti tiesību aktu projekti un iespējas par 
sanāksmēm, priekšlikumu iesniegšanu (MK noteikumu Nr. 970 8.1.). 

➢ Nav normatīvo aktu projektu. 
➢ Sadaļā "NVO" ir aicinājums pieteikties dažādiem konkursiem. 
➢ Nav informācijas par darba grupām vai konsultatīvajām padomēm. 

 
Jūrmala 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/ 
 
➢ Tīmekļa vietnē minēts, ka “pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, 

dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības 
organizētajās diskusijās un darba grupās". 

➢ Dota norāde kā piedalīties parakstu vākšanā Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstam. 
➢ Ietver sadaļas "Saistošo noteikumu projekti" - iespējams apskatīt domes pieņemtos 

noteikumus, attīstības plānošanas dokumentus un citus projektus (MK noteikumi Nr. 611 
19.7.1.), "Publiskās apspriešanas un detālplānojumi" - ir informācija par plānu, laikiem, 
priekšlikumu iesniegšanu, "Konsultatīvās padomes" - minētas 5 konsultatīvās padomes un 
minēti to uzdevumi, sastāvs, nolikums, kuros ietverts kas var kļūt par padomes locekļiem 
(MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

➢ Nav informācija par sadarbību ar NVO. 
➢ Ne visām padomēm ir norādīta kontaktinformācija un skaidra pieteikšanās procedūra (MK 

noteikumi Nr. 970 8.1.). 

https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-integracija/brivpratigais-darbs/
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/
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Rēzekne 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://rezekne.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa par sabiedrības līdzdalībai. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība” - "Normatīvie akti" pieejami plānošanas dokumenti un tiesību aktu 

projekti. 
➢ Nav informācija par sadarbību ar NVO un izveidotajām konsultatīvajām institūcijām, 

pieteikšanos tām. 

 
Liepāja 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/iedzivotaju-lidzdaliba/ 
 
➢ Līdzdalības sadaļu ir grūti atrast. 
➢ Informācija par publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām (izklāstīti tiesību aktu projekti), 

brīvprātīgo darbs un iespējas pieteikties, labdarība, informācija par NVO (saraksts un 
projektu konkursi) (MK noteikumi Nr. 611 19.7.2.), iespējas iesniegt pieteikumus līdzdalības 
attīstībā, informācija par vēlētāju iniciatīvām.  

➢ Nav informācijas par izveidotajām konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru 
darbam tajās. 

https://rezekne.lv/
https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/iedzivotaju-lidzdaliba/
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Rīga 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas 
dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://pasvaldiba.riga.lv/ 
 
➢ Pieejama informācija par sabiedriskajām apspriešanām, detālplānojumi, iespējams izteikt 

viedokli elektroniski par apspriešanām, dažādi paziņojumi. 
➢ Atsevišķi ir sadaļa "Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti". 
➢ Sadaļa par NVO pieejama atsevišķi – ir informācija par sadarbības memorandu, kas ticis 

parakstīts starp Rīgas domi un NVO, kā arī pētījumi, taču informācija ir diezgan novecojusi. 
➢ Atsevišķi ir sadaļas par dažādām padomēm (katrai padomei sava sadaļa), piemēram, Rīgas 

domes pieminekļu padome, to sastāvu, darba kārtību, taču nav informācijas par 
pieteikšanos. 

 
Valmiera 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/ 
 
➢ Apakšnodaļa “Konsultatīvās padomes" – ir informācija par dalībniekiem, galvenajiem 

uzdevumiem, nolikumi, ne pie visām padomēm ir nosacījumi par pieteikšanos, taču pie 
uzņēmēju padomes ir pieejama pieteikuma forma. 

➢ Sadaļā "Dokumenti" ir informācijas par tiesību aktu projektiem. 
➢ Tīmekļa vietnē ir informācija par publiskajām apspriešanām, teritorijas attīstību, ir iedzīvotāju 

aptauja. 
➢ Apakšnodaļā "Nevalstiskās organizācijas" – ir diezgan plaša informācija par NVO. 

https://pasvaldiba.riga.lv/
https://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/
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Pārskats par informācijas izklāstu novadu tīmekļa vietnēs 
 

 
 

  

 
Ventspils 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/sabiedribas_lidzdaliba// 
 
➢ Sadaļā “Sabiedrības līdzdalība" ir informācija tikai par publiskajām apspriešanām un 

iespējas izteikt viedokli. 

➢ Tiesību aktu projekti un dažādi citi plānojumi pieejami sadaļā "Publiskie dokumenti". 

➢ Nav atrodama informācija par NVO, konsultatīvajām padomēm. 

 
Ādažu novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.adazi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Tīmekļa vietnes pirmajā skatā ir sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Iekļauta informācija par sabiedriskajām apspriešanām, iespēja apskatīt idejas un iesniegt 

priekšlikumus/ieteikumus. 
➢ Pieejami detālplānojumi, lokālplānojumi, tiesību aktu projekti un parakstu vākšana par 

aktuālajām iniciatīvām. 
➢ Nav informācijas par iestādes atbildības jomās izveidotajām konsultatīvajām institūcijām un 

pieteikšanās procedūru darbam tajās, kā arī par NVO. 

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/sabiedribas_lidzdaliba/
https://www.adazi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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Aglonas novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.aglona.lv/category/sabiedriba/ 
 
➢ Sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" nav atrodama. 
➢ Pieejama sadaļa "Sabiedrība", kurā ir informācija par aktualitātēm - koncerti, pasākumi, 

talkas u.c. 
➢ Atsevišķi ir sadaļa "NVO", kurā aprakstīti dažādi ar NVO saistīti projekti. 

Saite: http://www.aglona.lv/idejas/ - iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt idejas novada attīstībai. 
 
➢ Sadaļā "Normatīvie akti" iespējams atrast tiesību aktu projektus. 

 
Aizkraukles novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.aizkraukle.lv/lv/pasvaldiba/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Zem sadaļas "Pašvaldība" var atrast informāciju par attīstības plānošanas dokumentiem, bet 

sadaļā "Budžets" ir informācija par pašvaldības finansējumu NVO. 
➢ Kopumā maz informācijas par sabiedrības līdzdalības iespējām. 

http://www.aglona.lv/category/sabiedriba/
http://www.aglona.lv/idejas/
http://www.aizkraukle.lv/lv/pasvaldiba/
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Aizputes novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.aizputesnovads.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Minēti divi saistošo noteikumu projekti. 

➢ Ir informācija par novada NVO. 

 
Aknīstes novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.akniste.lv/aknistes-novads-sabiedriba 
 
➢ Konkrēti "Sabiedrības līdzdalības" sadaļa nav atrodama. 

➢ Zem sadaļas "Sabiedrība" ir minētas dažādas sabiedriskās un reliģiskās organizācijas. 

Dažām no tām ir minēti to biedri un izklāstītas darbības jomas un apraksts par NVO. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība", atrodami dažādi plānošanas dokumenti. 

http://www.aizputesnovads.lv/
http://www.akniste.lv/aknistes-novads-sabiedriba
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Alojas novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.aloja.lv/sabiedriba/organizacijas/ 
 
➢ Konkrēta atsevišķa sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" nav pieejama. 
➢ Zem sadaļas "Sabiedrība" ir aprakstītas dažādas organizācijas un draudzes, taču ne visām 

ir padziļināta informācija par galvenajiem mērķiem, sadarbības veidu utt. 

Saite: http://www.aloja.lv/pasvaldibas/sabiedriska-apspriesana/ 
 
➢ Zem sadaļas "Pašvaldība" pieejama informācija par sabiedrisko apspriešanu, kur minēts, ka 

iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi var tikt iesūtīti, kā arī iespējams apskatīt teritorijas 
plānojumus. 

 
Alsungas novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://alsunga.lv/lv/Sabiedribas_lidzdaliba/ 
 
➢ Pieejami trīs dokumenti - sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts, iebildumi un 

priekšlikumi par Alsungas novada attīstības plānošanas dokumentiem, Alsungas novada 
domes lēmums par attīstības plānošanas dokumentu nodošanu sabiedriskai apspriešanai; 
vairāk informācijas nav. 

➢ Zem sadaļas "Sabiedrība" ir informācija par biedrībām - raksturojums, aktuālā informācija, 
neliela informācija par biedrību darbību, kā arī pieejama informācija par reliģiju, jauniešiem, 
veselību. 

http://www.aloja.lv/sabiedriba/organizacijas/
http://www.aloja.lv/pasvaldibas/sabiedriska-apspriesana/
https://alsunga.lv/lv/Sabiedribas_lidzdaliba/
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Amatas novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.amatasnovads.lv/nvo-2/# 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība", ir sadaļa "Sabiedrība". 
➢ Informācija par tiesību aktu projektiem pieejama sadaļā "Pašvaldība" un "Normatīvo aktu 

projekti". 
➢ Ir informācija par NVO, minēti organizācijas nosaukumi, pārstāvji, kontakti, neliela 

informācija, pieejami kontakti, lai sniegtu informāciju par novadā reģistrētajām NVO. 
➢ Ir informācija par reliģiskajām draudzēm. 
➢ Nav informācijas par iestādes atbildības jomās izveidotajām konsultatīvajām institūcijām un 

pieteikšanās procedūru (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

 
Apes novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Publicēti tiesību aktu projekti un informācija par parakstīšanās iespējām, aicinājumi uz 

sabiedrisko apspriešanu un iespējas iesniegt priekšlikumus. 
➢ Nav informācijas par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru, nav 

informācijas par NVO (MK noteikumi Nr. 611 19.7.2. un 19.7.3.). 

http://www.amatasnovads.lv/nvo-2/
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/sabiedribas-lidzdaliba/
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Auces novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.auce.lv/sabiedriba/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir norāde, ka sabiedriskās apspriešanas šobrīd nav izsludinātas, ir 

informācija par Auces novada biedrībām, asociācijām (NVO, klubi un citi). 
➢ Dažādi tiesību aktu un citi projekti pieejami zem sadaļas "Pašvaldība". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru (MK 

noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

 

Babītes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.babite.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Zem sadaļas atrodas būvniecības ieceru publiskā apspriešana, pašvaldības plānošanas 

dokumentu publiskā apspriešana. Minēts viens sabiedrībai aktuāls ziņojums 2017.gadā. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru. Nav 

atrodama informācija par NVO (MK noteikumi Nr. 611 19.7.2. un 19.7.3.). 

http://www.auce.lv/sabiedriba/
http://www.babite.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/
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Baldones novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.baldone.lv/lv/sabiedriba/ 
 
➢ Ir divas atsevišķas sadaļas - "Sabiedrība" un "Līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" minētas NVO, to darbība un kontaktinformācija. 
➢ Ir sadaļa "Iespējas", tajā minēts, kā NVO var saņemt pašvaldības atbalstu. 

Saite: https://www.baldone.lv/lv/lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Līdzdalība" ir informācija par publiskajām apspriešanām, iespējas iepazīties ar 

plānojumiem. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru (MK 

noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

 

 

Baltinavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.baltinava.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir minēti dažādi projekti un plānošanas dokumenti. 
➢ Pieejams ļoti maz no likumā noteiktā (nav informācijas par NVO, konsultatīvajām institūcijām 

un pieteikšanās tām) (MK noteikumi Nr. 611 19.7.2. un 19.7.3.). 

https://www.baldone.lv/lv/sabiedriba/
https://www.baldone.lv/lv/lidzdaliba/
http://www.baltinava.lv/
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Balvu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.balvi.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sadaļā ir aprakstīti vairāki pētījumi un paziņojumi, tajā skaitā, paziņojumi par publisko 

apspriešanu, ir iespējams iepazīties ar projektiem. 

➢ Zem izvēles "Novads" ir sadaļa "Nevalstiskās organizācijas". Tajā pieejama diezgan plaša 

informācija par NVO. 

➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru (MK 

noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

 

 

Bauskas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.bauska.lv/lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas 
 
➢ Ir sadaļa "Sabiedrība", kur ir informācija par NVO (ir minēti kontakti, projekti, mērķi, u.c.). 

Zem sadaļas "Pašvaldība" iespējams atrast dažādus plānojumus un projektus. 

Saite: https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana 
 
➢ Sadaļā "Līdzdalība" pieejama informācija par publiskajām apspriešanām, minēta 

programma, plānojums, iespējas iesniegt priekšlikumus. Zem šīs sadaļas ir arī norāde par 

iespēju iesniegt idejas vispār. 

➢ Ir iespēja piedalīties iedzīvotāju līdzdalības programmā "MOBIO", ir sadaļā "Operatīvais 

rīcības dienests" - var informēt pašvaldību par problēmām, ar kurām iedzīvotājs saskāries. 

➢ Tāpat, ir iespējas uzrakstīt pašvaldībai, kā arī piedalīties diskusiju forumā. Ir daudz iespēju, 

kā izteikt savas idejas un sazināties ar pašvaldību, taču nav redzama specifiska informācija 

par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

http://www.balvi.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba
https://www.bauska.lv/lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana
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Beverīnas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba-2 
 
➢ Sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" atrodas ļoti pakārtoti zem citām sadaļām. 
➢ Zem sadaļas "Pašvaldība" iespējams atrast dokumentu projektus un jaunumus par dažādām 

nākotnē plānotām programmām/idejām.  
➢ Par NVO informācija nav atrodama, kā arī nav redzama informācija par konsultatīvajām 

institūcijām un pieteikšanās procedūru. 

 

 

Brocēnu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://broceni.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba.html 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" ir aptaujas, informācija par izmaiņām un plāniem, aicinājumi 

uz sapulcēm, u.c. 
➢ Atsevišķa sadaļa zem "Sabiedrība" ir "Nevalstiskās organizācijas". 
➢ NVO sadaļā ir informācija par aktualitātēm, projektiem, kā arī organizāciju saraksts. 

Uzklikšķinot uz organizācijas nosaukuma, ir redzama plašāka informācija. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un pieteikšanās procedūru (MK 

noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba-2
https://broceni.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba.html
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Burtnieku novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" var atrast aptaujas, normatīvo aktu projektus. 
➢ "Sadarbība ar NVO" - pieejams katalogs ar organizācijām, neliela informācija par sadarbību. 
➢ Sabiedriskās apspriešanas - ir informācija, norādīts, kā sniegt priekšlikumus. 
➢ Konsultatīvās institūcijas - maz informācijas par to, kā tieši sabiedrība varētu iesaistīties. 

Norādīts, kā tiek ievēlēta dome, taču šī informācija būtu atbilstošāka sadaļai "Dome". 
➢ MK noteikumu prasības izpildītas, bet prasītos padziļinātāka informācija, piemēram par 

konsultatīvajām institūcijām (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

 

 

Carnikavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.carnikava.lv/pasvaldiba/normativie-akti/noteikumu-projekti 
 
➢ Zem sadaļas "Sabiedrības līdzdalība" ir pieejama informācija tikai par sabiedriskajām 

apspriedēm un saistošo noteikumu izstrādi. Ir iespēja iesniegt priekšlikumus un apskatīt 
nepieciešamo apspriedēm un projektiem. 

➢ Ja ieraksta meklētājā "nevalstiskās organizācijas", parādās raksti par sadarbību, taču nav 
konkrēta sadaļa par NVO. 

➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām (biedrībām u.c.) un pieteikšanās 
procedūra (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/
http://www.carnikava.lv/pasvaldiba/normativie-akti/noteikumu-projekti
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Cēsu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.cesis.lv/lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Komitejas, komisijas, padomes" minētas diezgan daudz konsultatīvās 

padomes vai līdzīgas institūcijas, piemēram, "Cēsu novada Sabiedrības veselības 
veicināšanas komisija". Minēts to sastāvs, nav minēta pieteikšanās. 

➢ Apakšsadaļā "Dokumenti" ir attīstības dokumenti, plāni, u.c. 
➢ Ja ieraksta meklētājā "nevalstiskās organizācijas", iespējams atrast aktualitātes par 

dažādiem NVO projektiem un iespējam NVO pieteikt dalību, piemēram, konkursos, taču nav 
atsevišķa sadaļa par tieši pašvaldības sadarbību ar šīm organizācijām. 

 

 

Cesvaines novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.cesvaine.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba.html 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" ir trīs saites "Sabiedriskās organizācijas", "Publiskā 

apspriešana" un "Saites". 
➢  Informācija par novada nevalstiskajām un reliģijas organizācijām norādīta sadaļā 

"Sabiedriskās organizācijas". 
➢ Sadaļā "Publiskā apspriešana" atrodama informācija par 2017. gada diviem publiskās 

apspriešanas projektiem. 
➢ Savukārt sadaļā "Saites" norādītas Latvijas Pašvaldību savienības un Cesvaines 

vidusskolas tīmekļu vietnes adreses. 

https://www.cesis.lv/lv/
http://www.cesvaine.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba.html
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Ciblas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://ciblasnovads.lv/sabiedriba/biedribas 
 
➢ Nav sadaļa ar nosaukumu "Sabiedrības līdzdalība" vai sadaļa ar līdzīgu nosaukumu/mērķi. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Projekti" atrodama informācija par iespējām piedalīties dažādos 

projektos, kurus nolemts īstenot novadā, piemēram, piedalīties veselības dienā. 
➢ Sadaļā "Publiskie dokumenti" atrodami saistošie noteikumi. 
➢ Nav informācijas par NVO, konsultatīvajām padomēm, pieteikšanos tajās. 

 

 

Dagdas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.dagda.lv/nvo.html 
 
➢ Nav sadaļa par sabiedrības līdzdalību. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" var atrast saistošo noteikumu projektus. 
➢ Ir atsevišķa sadaļa "NVO", kurā ir gan informācija par NVO novadā, gan arī jaunumi un 

iespējas, kas saistītas ar NVO. 
➢ Nav informācija par konsultatīvajām padomēm. 

https://ciblasnovads.lv/sabiedriba/biedribas
http://www.dagda.lv/nvo.html
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Daugavpils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Ir sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". Tajā ir iekļauti jaunumi par dažādām sanāksmēm un 

publiskajām apspriešanām novadā, iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties un sniegt savas idejas 
par dažādiem tematiem. Ir iekļauta informācija par pasākumiem, piemēram, koncertiem un 
talkām. 

➢ Informācija par tiesību aktu projektiem un plānošanas dokumentiem ir norādīta (MK 
noteikumi Nr. 611 19.7.1.), taču nav norādīta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un 
izveidotajām konsultatīvajām institūcijām (MK noteikumi Nr. 611 19.7.2. un 19.7.3.). 

➢ Nevienā no mājaslapām (Daugavpils un Daugavpils novads) nav redzams pieteikšanās 
process darba grupām vai konsultatīvajām padomēm, kā minēts MK noteikumu Nr. 970 8.1. 
apakšpunktā. 

 

 

Dobeles novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.dobele.lv/lv/content/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Paziņojumi par publisko apspriešanu, par jaunu lēmumu akceptēšanu, sanāksmju protokoli, 

u.c. Zem tās pašas sadaļas "Novads" ir iespēja nokļūt sadaļā "NVO", kur ir neliels apraksts 
par visiem NVO, taču, kā tieši notiek sadarbība, nav norādīts.  

➢ Ir pieejama sadaļa "NVO ziņas", taču tur pēdējais ieraksts bija 2015. gadā. 
➢ Par konsultatīvajām padomēm (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.) informācija nav atrodama. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/sabiedribas-lidzdaliba/
http://www.dobele.lv/lv/content/sabiedribas-lidzdaliba
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Dundagas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.dundaga.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Pie sadaļas "Pašvaldība" atrodami normatīvie akti un plānojumu dokumenti. 
➢ Ir aicinājums strādāt pašvaldības komisijās - pieteikties var jebkurš iedzīvotājs. 
➢ Pieejami dažādi teritorijas plānojumi un aktualitātes. 
➢ Nav informācijas par NVO. 

 

 

Durbes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.durbe.lv/ 
 
➢ Nav informācijas par NVO vai skaidra informācija par konsultatīvajām padomēm. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir informācija par to, kādas ir komisijas, to sastāvu, taču detalizētāka 

informācija vai informācija par pieteikšanos nav redzama. Šajā pašā sadaļā pieejami arī 
dokumenti (piemēram, noteikumu projekti) un dažādi citi plānojumi. 

https://www.dundaga.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/
http://www.durbe.lv/
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Engures novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.enguresnovads.lv/sabiedriba 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir informācija par dažādām aktualitātēm. 
➢ Sadaļā "Plānošana" iespējams apskatīt dažādus plānojumus un programmas. 
➢ Sadaļā "NVO" ir saraksts ar NVO nosaukumiem un to vadītāji, kā arī kontakti. Nav aprakstīts 

to mērķis un kāda ir sadarbība ar pašvaldību. 
➢ Nav informācija par konsultatīvajām padomēm. 

 

 

Ērgļu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ergli.lv/public/lat/sabiedriba1/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir pieejama ļoti vispārīga informācija par dažādiem jautājumiem, 

piemēram, par sabiedriskajām organizācijām - dots īss apraksts un kontakti. 
➢ Ir sadaļa "Pajautā savai pašvaldībai", kurā iedzīvotāji var iesniegt savus jautājumus. 
➢ Pie sadaļas "Pašvaldība" iespējams atrast normatīvos aktus, tajā skaitā saistošo noteikumu 

projektus. 
➢ Nav pieejama informācija par NVO un konsultatīvajām padomēm. 

http://www.enguresnovads.lv/sabiedriba
https://www.ergli.lv/public/lat/sabiedriba1/
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Garkalnes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.garkalne.lv/lidzdaliba/ 
 

➢ Sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" nav viegli atrodama. Sadaļā ir informācija par 
publiskajām apspriešanām, dažādi paziņojumi, pārskati par apspriešanu rezultātiem. 

➢ Sadaļā "Saistošie dokumenti" atrodami dažādi tiesību akti, to grozījumi, pārskati. 
➢ Nav informācijas par NVO un konsultatīvajām padomēm. 

 

 

Grobiņas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://ej.uz/nq7s 
 
➢ Sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" ir grūti atrodama. 
➢ Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties tematiskajās darba grupās konkrētai attīstības 

programmai. Informācija par šo un citām attīstības programmām pieejama zem šīs pašas 
"Attīstības plānošana" sadaļas. Pieejami arī paziņojumi par sabiedriskajām apspriešanām. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" atrodami gan saistošie noteikumi, gan citi dokumenti. Zem šīs pašas 
sadaļas ir arī neliela informācija par biedrībām un citām organizācijām, taču redzams tikai 
īss apraksts ar darbības mērķiem un kontaktiem vai arī minēti ir tikai kontakti. 

https://www.garkalne.lv/lidzdaliba/
https://ej.uz/nq7s
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Gulbenes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.gulbene.lv/lv/zr/sabkt 
 
➢ Ir pieejama sadaļa "Sabiedrības aktivitātes". Tajā ir aktualitātes par dažādiem tematiem, tajā 

skaitā par projektiem un iespējām tajos iesaistīties. 
➢ Sadaļā "Nozares/jomas" iespējams pieteikties dažādām vakancēm, piemēram, brīvprātīgā 

darba vakancēm (arī pašvaldības iestādēs). 
➢ Ir atsevišķa sadaļa "Dokumenti" - pieejami attīstības projekti, rīcības plāni un dažādi citi 

dokumenti. 
➢ Nav informācija par NVO, taču ierakstot meklētājā "nevalstiskās organizācijas" var atrast 

dažādus konkursus un seminārus saistībā ar NVO. 

 

 

Iecavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.iecava.lv/lv/sabiedriba/biedribas_un_klubi/ 
 
➢ Nav konkrēta vienota sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 

➢ Sadaļā "Sabiedrība un veselība" ir pieejama informācija par dažādām biedrībām un klubiem. 

Šī informācija ir par sabiedrības aktivitātēm un to finansēšanas iespējām - tiek publicētas 

dažādas aktualitātes. 

➢ Nav konkrēti sadaļa, kas paskaidrotu kādas ir NVO un sadarbību ar NVO, nav informācija 

par konsultatīvajām padomēm, iespējām pieteikties un iesaistīties. 

Saite: https://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriska-apspriesana/ 
 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir atsevišķa sadaļa, kurā tiek runāts par sabiedriskajām apspriešanām. 

Pieejami arī detālplānojumi, kontakti, u.c. informācija. Šajā pašā sadaļā iespējams atrast 

plānošanas dokumentus un normatīvos aktus. 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/sabkt
https://www.iecava.lv/lv/sabiedriba/biedribas_un_klubi/
https://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriska-apspriesana/
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Ikšķiles novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ikskile.lv/index.php/lv/attistiba/sabiedriskas-apspriesanas 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Attīstība" ir pieejama informācija par sabiedriskajām apspriešanām, attīstības 

plānošanu un projektiem. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" pieejami normatīvie akti un to projekti. 
➢ Nav atrodama informācija par NVO un konsultatīvajām padomēm. 

 

 

Ilūkstes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ilukste.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir pieejami normatīvie akti un plānošanas dokumenti. 
➢ Informāciju par NVO un konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/attistiba/sabiedriskas-apspriesanas
https://www.ilukste.lv/
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Inčukalna novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā. 
➢ Ir informāciju par NVO. 

➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm.  

Saite: https://www.incukalns.lv/public/ 
 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 

 

 

Jaunjelgavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.jaunjelgava.lv/?page_id=5364 
 
➢ Norādīts, ka novadā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, taču nav vairāk 

informācijas. Vienīgais, ko šajā sadaļā iespējams apskatīt - pasākumu kalendārs. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir pieejami normatīvie akti un plānošanas dokumenti. Informāciju par 

NVO un konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/
https://www.incukalns.lv/public/
https://www.jaunjelgava.lv/?page_id=5364
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Jaunpiebalgas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.jaunpiebalga.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Pieejama informācija par divām NVO. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

 

 

Jaunpils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.jaunpils.lv/forums%202013.php 
 
➢ Ir atsevišķa sadaļa "Iedzīvotāju līdzdalība". No šīs sadaļas var nokļūt pie informācijas par 

NVO, kas ir diezgan plaša, ir minēti aktuālie pasākumi. Šajā sadaļā ir arī iedzīvotāju forumi, 
taču pēdējais bija pieejams 2013.gadā. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 
dokumentiem. 

➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

http://www.jaunpiebalga.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas
https://www.jaunpils.lv/forums%202013.php
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Jēkabpils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=271 
 
➢ Sadaļa "Sabiedrības līdzdalība", ir informācija par biedrībām un organizācijām, kā arī 

biedrības un organizācijas, kas bāzējas Jēkabpils novadā tiek aicinātas sūtīt informāciju par 
sevi uz norādītiem kontaktiem. 

➢ Tīmekļa vietnē minētajām biedrībām/organizācijām ir norādīta adrese un kontaktinformācija, 
daļai biedrību/organizāciju norādīts biedru skaits, galvenie mērķi. 

➢ Jēkabpils novada mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" nav norādīta informācija par 
tiesību aktu projektiem (MK noteikumi Nr. 611 19.7.1.). 

➢ Nevienā no mājaslapām nav izklāstīta tieša un atklāta procedūra, lai pieteiktos darba grupās 
vai konsultatīvajās padomēs (MK noteikumu Nr. 970 8.1.) un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā nav arī skaidra informācija par tādām (MK noteikumi Nr. 611 19.7.3.). 

➢ Jēkabpils mājaslapā var atrast diezgan daudz iespēju iesaistīties sabiedriskajās 
apspriešanās. 

 

 

Jelgavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā “Aktualitātes" - divi informatīvi paziņojumi, iespēja iesniegt priekšlikumus. 
➢ Sadaļā "Publiskās apspriešanas" - paziņojumi par publiskajām apspriešanām, ir iekļauti 

aicinājumi iesniegt priekšlikumus vai saņemt papildus informāciju, ja rodas jautājumi. 
➢ Sadaļā "Iedzīvotāju sanāksmes" - nav nevienas ziņas. 
➢ Sadaļā "Vēlētāju iniciatīvas" - izsludinātas tiek iniciatīvas - likumprojekti un iedzīvotāji tiek 

aicināti parakstīties. Norādīts ir likumprojekts, kontakti un paraksta sniegšanas procedūra. 
➢ Nav ziņas par atklātu pieteikšanās procesu par darba grupām vai konsultatīvajām padomēm, 

par to kādas tās ir, par sadarbību ar NVO. 

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=271
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/
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Kandavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://kandava.lv/sabiedribas_lidzdaliba 
 
➢ Ir informācija par publiskajām apspriešanām. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem.  
➢ Ir sadaļa "Novada nevalstiskās organizācijas", kurās ir NVO nosaukumi un kontakti.  
➢ Ir informācija par pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, taču nav pieteikšanās 

process - ir arhīvs ar pieejamiem sēdes protokoliem. 

 

 

Kārsavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://karsava.lv/sabiedriba/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība", bet ir "Sabiedrība" ar aktualitātēm par notikumiem 

novadā. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir iespējams uzdot savu jautājumu pašvaldībai. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

http://kandava.lv/sabiedribas_lidzdaliba
http://karsava.lv/sabiedriba/
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Ķeguma novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem. 

 

Informācija par sadarbību ar NVO.  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.kegumanovads.lv/lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Atverot tīmekļa vietni, ir iespēja apskatīt informāciju par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursu. Atverot informāciju par šo konkursu, lapas kreisajā malā ir iespēja 
uzklikšķināt uz dažādu biedrību nosaukumiem un aplūkot informāciju par tām. 

➢ Sadaļā "Par pašvaldību" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to 
plānošanas dokumentiem. 

➢ Sadaļā "Projekti" iespējams aplūkot iedzīvotāju iniciatīvas projektus, kā arī NVO fonda 
projektus, arī pašvaldības īstenotos projektus. Informāciju par konsultatīvajām padomēm, 
pieteikšanos tām un esošajām NVO novadā nav iespējams atrast. 

 

 

Ķekavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://kekava.lv/pub/index.php?id=2267 
 
➢ Ir pieejama vispārīga informācija par sabiedrības līdzdalību un to, ka NVO tiek iekļautas 

attīstības procesos un sadarbībā. 
➢ Ir informācija par vēlētāju likumprojektiem un minēti laiki, kad iespēja ir tikties ar pašvaldības 

darbiniekiem. "Lai to īstenotu, pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām 
organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties 
pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī 
citos līdzdalības pasākumos". 

➢ Nav minēts, kā ir iespējams iesaistīties diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības 
pasākumos. 

➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir informācija par NVO novadā, bet ne par visām ir padziļināta 
informācija. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 
dokumentiem. 

➢  Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

https://www.kegumanovads.lv/lv/
https://kekava.lv/pub/index.php?id=2267
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Kocēnu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.koceni.lv/novads/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Informācija par attīstības stratēģijām un publiskajām apspriešanām, taču pēdējais raksts bijis 

2014. gadā. 
➢ Iespējams apskatīt arī brīvprātīgā darba iespējas. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢  Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

 

 

Kokneses novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://koknese.lv/sabiedriba1 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība"- pieejama informācija par dažādām biedrībām un to kontakti. 
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

http://www.koceni.lv/novads/sabiedribas-lidzdaliba
http://koknese.lv/sabiedriba1
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Krāslavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Ziņas par publiskajām apspriešanām un dažādiem pasākumiem. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

 

 

Krimuldas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.krimulda.lv/category/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" atrodas ziņas par publiskajām apspriešanām un dažādiem 

pasākumiem. Šajā pašā sadaļā iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to 
plānošanas dokumentiem. 

➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

https://www.kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba
https://www.krimulda.lv/category/sabiedribas-lidzdaliba/
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Krustpils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.krustpils.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" – ziņas par publiskajām apspriešanām un dažādiem 

pasākumiem. Zem šīs pašas sadaļas iespējams atrast informāciju par NVO - rakstīti NVO 
nosaukumi novadā, darbības jomas, mērķi, kontakti, dažām organizācijām ir vairāk 
informācija, dažām mazāk. Ir arī informācija par NVO projektu konkursu un atskaišu 
veidlapas. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 
dokumentiem. Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

 

 

Kuldīgas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba 
 

➢ Sadaļā “Sabiedrības līdzdalība" ir sadaļa "Publiskie noteikumi" - tur iespējams atrast 
informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas dokumentiem. 

➢ Mājaslapā iespējams uzdot jautājumus, apskatīt jaunumus, piemēram, informāciju par 
apspriedēm. 

➢ Ir iespēja iepazīties ar parakstu vākšanas procesu, uzzināt kā tiek sniegts atbalsts sportam, 
sociālajā jomā (atbalsts biedrībām šajā jomā) un kultūras jomā. Publicēti iedzīvotāju aptauju 
rezultāti. 

➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm un NVO nav iespējams atrast. 

https://www.krustpils.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba
https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba
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Lielvārdes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.lielvarde.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem un to plānošanas 

dokumentiem. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir uzskaitītas NVO un minēti to kontakti.  
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

 

 

Līgatnes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.ligatne.lv/iedzivotaju-lidzdaliba 
 
➢ Izveidoti divi līdzdalības rīki: Iedzīvotāju idejas un Iedzīvotāju novērojumi. 
➢ Sadaļā "Līgatnes novada dome" iespējams atrast informāciju par normatīvajiem aktiem. 
➢ Sadaļā "Nevalstiskās organizācijas" ir informācija par tikai vienu NVO. 
➢ Sadaļā "Brīvprātīgais darbs" ir arī brīvprātīgā darba iespējas. 
➢ Informāciju par konsultatīvajām padomēm nav iespējams atrast. 

http://www.lielvarde.lv/
http://www.ligatne.lv/iedzivotaju-lidzdaliba
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Limbažu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.limbazi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/nekustama-ipasuma-aktualitates 
 
➢ Pieejamas NVO aktualitātes, sabiedriskās organizācijas un to kontakti, ir informācija par 

iedzīvotāju padomēm, taču nav saprotams kā pieteikties. 
➢ Pieejama informācija par publiskajām apspriešanām un aptaujas. 
➢ Sadaļā "Publiskie dokumenti" var atrast informāciju par tiesību aktiem un to projektiem. 
➢ Trūkst saraksts ar NVO un to darbību un kontaktiem. 

 

 

Līvānu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.livani.lv/page/358 
 
➢ Pieejami paziņojumi par dažādām attīstības programmām, publiskajām apspriešanām, 

iespēja aizpildīt iedzīvotāju aptauju, sēžu lēmumi. 
➢ Tiesību aktu un citi plānojumi pieejami zem citām sadaļām, piemēram, "Līvānu novada 

attīstības plānošanas dokumenti". 
➢ Nav pieejama informācija par NVO, konsultatīvajām padomēm. 

https://www.limbazi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/nekustama-ipasuma-aktualitates
http://www.livani.lv/page/358
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Lubānas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-2/lubanas-novada-pasvaldiba 
 
➢ Nav sadaļa, kas veltīta sabiedrības līdzdalībai. 
➢ Ir sadaļas "Komisijas", "Komitejas", "Sadarbības grupas", taču minēti tikai šo grupu sastāvi. 
➢ Sadaļā "Projekti" var atrast  īstenotos projektus. 
➢ Tiesību aktu projektus un citus dokumentus var atrast sadaļā "Publiskie dokumenti". 
➢ Nav informācijas par NVO vai to, kā citādi tiek uzklausīti sabiedrības pārstāvji. 

 

 

Ludzas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ludza.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" ir informācija par publiskajām apspriedēm, aptaujām un 

četrām biedrībām. 
➢ Nav pieejama informācija par NVO, taču ja ieraksta meklētājā – var atrast rakstus, kur NVO 

tiek pieminētas, piemēram, izsludināti konkursi. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" ir informācija par plānošanas dokumentiem, projektiem, u.c. 

http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-2/lubanas-novada-pasvaldiba
https://www.ludza.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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Madonas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.madona.lv/lat/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Ir atrodama informācija par publiskajām apspriešanām, pieņemtajiem lēmumiem, plānu 

izstrādi. 
➢ Sadaļā "Dokumenti" ir pieejami tiesību aktu plānojumi un citi dokumenti. 
➢ Nav informācijas par NVO, konsultatīvajām padomēm. 

 

 

Mālpils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.malpils.lv/pub/?id=69 
 
➢ Nav sadaļa, kas veltīta sabiedrības līdzdalībai. 
➢ Sadaļā "Novada domes dokumenti" ir pieejami tiesību aktu plānojumi un citi dokumenti. 
➢ Ir sadaļa "Nevalstiskās organizācijas", kurā uzklikšķinot uz katras organizācijas nosaukumu 

iespējams apskatīt vairāk informāciju par konkrēto NVO – apjoms atšķiras, dažām 
organizācijām ir plaši aprakstīti mērķi, citām tikai kontaktinformācija. 

http://www.madona.lv/lat/sabiedribas-lidzdaliba
http://www.malpils.lv/pub/?id=69
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Mārupes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi 
 
➢ Pieejami sabiedrības līdzdalības pasākumi – attīstības programmas un stratēģijas, kā arī 

informācija par konsultatīvajām padomēm – sastāvs un sanāksmes protokoli. Par 
pieteikšanos padomēs informācija nav atrodama. 

➢ Plānojuma dokumenti pieejami sadaļā "Attīstība un plānošana", kā arī pie "Normatīvie 
dokumenti" var apskatīt saistošos noteikumus. 

➢ Sadaļā "Sabiedrība" pieejama informācija par NVO – apjoms atšķiras, dažām organizācijām 
ir plaši aprakstīti mērķi, citām tikai kontaktinformācija. 

 

 

Mazsalacas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://ej.uz/7a3a 
 
➢ Pieejami attīstības plānošanas dokumenti, konkursi, aptaujas, sadaļa "jautā iedzīvotājs", 

vakances pašvaldībā un tās iestādēs. 
➢ Ir atsevišķa sadaļa "Nevalstiskās organizācijas", kurā aprakstīti biedrību mērķi, pieejama cita 

informācija. 
➢ Sadaļā "Publiskie dokumenti" pieejami dažādi plānošanas dokumenti. 

https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi
https://ej.uz/7a3a
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Mērsraga novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.mersrags.lv/?ct=pasvaldiba 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa par sabiedrības līdzdalību. 
➢ Tīmekļa vietnē norādīts, ka sadaļa "Sabiedrība", kurā būtu pieejama arī informācija par NVO, 

ir izstrādes stadijā. 
➢ Arī sadaļā "Pašvaldības aktivitātes" norādīts, ka tā vēl top. 
➢ Tiesību aktu projekti un citi plāni pieejami sadaļā "Pašvaldības dokumenti". 
➢ Pieejama informācija par domes komitejām un komisijām zem sadaļas "Novada dome", taču 

minēti tikai sastāvi un sēžu protokoli. 

 

 

Naukšēnu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=39 
 
➢ Pieejama informācija par sabiedriskajām apspriešanām un iedzīvotāju anketas. 
➢ Pieejama informācija par domes komitejām un komisijām zem sadaļas "Komitejas un 

komisijas", taču minēti tikai sastāvi un sēžu protokoli. 

http://www.mersrags.lv/?ct=pasvaldiba
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=39
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Neretas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://neretasnovads.lv/ 
 
➢ Nav atsevišķa sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir informācija par NVO, kur apjoms atšķiras, dažām organizācijām ir 

plaši aprakstīti mērķi, citām tikai kontaktinformācija. 
➢ Tiesību aktu un citi projekti pieejami sadaļā "Darbības joma" - "Dokumenti". 
➢ Nav informācijas par konsultatīvajām padomēm. 

 

 

Nīcas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.nica.lv/lv/sakums/ 
 
➢ Nav atsevišķa sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Pieejama informācija par domes komitejām un komisijām zem sadaļas "Pašvaldība" - 

"Komitejas un komisijas”, taču minēti tikai to sastāvi. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "Sabiedriskās organizācijas" ir informācija par NVO. 
➢ Tiesību aktu un citi projekti pieejami sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti". 

http://neretasnovads.lv/
https://www.nica.lv/lv/sakums/
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Ogres novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ogresnovads.lv/lat/ 
 
➢ Nav atsevišķa sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ "Pašvaldība" - "Publiskās un sabiedriskās apspriešanas" iespējams apskatīt informāciju par 

publiskajām apspriešanām. 
➢ Tiesību aktu un citi projekti pieejami sadaļā "Pašvaldība" - "Normatīvie akti un attīstības 

plānošanas dokumenti". 
➢ Ir atsevišķas sadaļas ar konkursu nosaukumiem, kur ir iespēja piedalīties iedzīvotājiem. 
➢ Sadaļā "Organizācijas un biedrības" pieejama NVO kontaktinformācija. 
➢ Nav informācijas par padomēm un darba grupām. 

 

 

Olaines novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sabiedrības līdzdalības sadaļā iespējams apskatīt jauniešu projektu konkursu, skatīt 

noteikumus par finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem un citu finansiālo 
atbalstu. 

➢ Ir iespējams ar e-pasta starpniecību informēt par vēlmi un gatavību piedalīties novada dzīvē. 
➢ Ir pieejama informācija par publiskajām apspriešanām un parakstu vākšanu, kā arī iedzīvotāji 

aicināti informēt par pārkāpumiem vides jomā. Iespējams apskatīt arī saistošos noteikumus. 
Zem tās pašas "Pakalpojumi un informācija" sadaļas ir sadaļa "Nevalstiskās organizācijas", 
kur ir īss apraksts par katru NVO. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" iespējams atrast tiesību aktu projektus un citus plānojumus. 
➢ Nav informācijas par konsultatīvajām padomēm. 

https://www.ogresnovads.lv/lat/
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/sabiedribas-lidzdaliba


 

42 

 

 

 
  

 

Ozolnieku novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.ozolnieki.lv/ 
 
➢ Sadaļā “Sabiedrība" - "Sabiedrības līdzdalība" ir informācija par publiskajām apspriešanām 

un plānošanas dokumentiem, lēmumiem. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "NVO" ir īsa informācija par NVO. 
➢ Sadaļā "Pārvalde" ir pieejami dažādi plānošanas dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par darba grupām un padomēm. 

 

 

Pārgaujas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.pargaujasnovads.lv/ 
 
➢ Nav atsevišķa sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Ir sadaļa "NVO", kur pieejami NVO nosaukumi un to kontakti, kā arī aktualitātes. 
➢ Sadaļās "Saistošie noteikumi/normatīvie akti" un "Attīstības plānošana" ir pieejami 

plānošanas dokumenti un tiesību akti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un darba grupām. 

https://www.ozolnieki.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/
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Pāvilostas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" - ir informācija par publiskajām apspriešanām, attīstības 

stratēģiju. 
➢ Pieejama arī atsevišķa sadaļa "Plānošanas dokumenti". 
➢ Nav atsevišķa NVO sadaļa, taču dažas organizācijas ir minētas sadaļā "Sabiedriskās 

organizācijas, biedrības". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un darba grupām. 

 

 

Pļaviņu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://plavinunovads.lv/lv 
 
➢ Nav atsevišķa sadaļa saistībā ar sabiedrības līdzdalību. Informācija atrodama sadaļā "NVO 

aktivitātes". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir informācija par NVO – nosaukumi un to kontaktinformācija. 
➢ "Pašvaldība" - "Saistošie noteikumi" – pieejami saistošie noteikumi un to projekti, kā arī 

atsevišķi pieejama novada attīstības programma. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un darba grupām. 

http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/sabiedribas-lidzdaliba
https://plavinunovads.lv/lv
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Preiļu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://preili.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Pieejama informācija par publiskajām apspriešanām un aptaujām, sabiedriskajām 

apspriešanām un nevalstiskajām organizācijām (nosaukums, īss apraksts un kontakti). 
➢ Tiesību aktu plānojumi un attīstības plānojumi pieejami sadaļās "Pašvaldība" un "Attīstība". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un darba grupām. 

 

 

Priekules novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.priekulesnovads.lv/sabiedriba#menu-anchor 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "Nevalstiskās organizācijas" pieejams NVO nosaukums, īss apraksts 

un kontakti. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" ir pieejami tiesību aktu plānojumi un citi dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām un darba grupām. 

https://preili.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdaliba/
http://www.priekulesnovads.lv/sabiedriba#menu-anchor
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Priekuļu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.priekuli.lv/novads/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Pieejama informācija par publiskajām apspriešanām un citām aktualitātēm. 
➢ Atsevišķā sadaļā "Pašvaldība" - Dokumenti" ir pieejami tiesību aktu plānojumi un citi 

dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par NVO un konsultatīvajām institūcijām, darba grupām. 

 

 

Raunas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://rauna.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Tiesību aktu un citi projekti pieejami sadaļā "Pašvaldība" - "Normatīvie akti un attīstības 

plānošanas". 
➢ Pieejama informācija par domes komitejām un komisijām zem sadaļas "Komitejas un 

komisijas", taču minēti tikai to sastāvi un nolikumi. 
➢ Nav atrodama informācija par sadarbību ar NVO. 

http://www.priekuli.lv/novads/sabiedribas-lidzdaliba
https://rauna.lv/
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Rēzeknes novads 

Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Pieejama informācija par iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm zem sadaļas - 

"Pašvaldība" - "Iedzīvotāju konsultatīvās padomes", taču minēti tikai to sastāvi un 
kontaktinformācija, nav atrodama informācija par pieteikšanos un atlasi. 

➢ Tiesību aktu un attīstības plāni sadaļā "Pašvaldība" - "Saistošo noteikumu projekti" un 
"Pašvaldība" - "Attīstības plānošanas dokumenti". 

➢ Ir atsevišķa sadaļa "Novada iestādes un NVO", kur iespējams apskatīt dažādu nozaru NVO, 
informāciju par tām. 

 

 

Riebiņu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://riebini.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Novada attīstības plāni (attīstības programmas, teritorijas plānošana un citi) pieejami sadaļā 

"Pašvaldība" - "Novada attīstības dokumenti". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām, kā arī par 

NVO. Ir atsevišķa tīmekļa vietne Riebiņu attīstības biedrībai. Šajā lapā kā sadarbības 
partneri norādītas citas NVO. 

http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/
http://riebini.lv/
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Rojas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://roja.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sadaļā pieejams Rojas novada domes bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

nolikums. 
➢ Atsevišķi zem "Novads" ir sadaļa "Brīvprātīgo darbs", kur iedzīvotājiem ir iespējas pieteikties. 
➢ Dažādus attīstības plānus iespējams apskatīt "Pārvalde" - "Projekti", kur iespējams apskatīt 

dažādus novada attīstības projektus, kā arī to var apskatīt atsevišķā sadaļā "Dokumenti". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām, kā arī nav 

informācija par novada NVO. 

 

 

Ropažu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://ropazi.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ "Sabiedrība" - "Nevalstiskās organizācijas" ir informācija par novadā esošajiem NVO, dažiem 

no tām ir tikai nosaukums un kontaktinformācija, bet dažām ir plašāka informācija, piemēram, 
to mērķi. 

➢ Sadaļā "Sabiedrība" ir atrodamas arī aptaujas un iespēja uzdot pašvaldībai jautājumus. 
➢ "Pašvaldība" - "Dokumenti" pieejami tiesību akti, to plānojumi un dažādi citi dokumenti. 
➢ Pieejama informācija par domes komitejām un komisijām zem sadaļas "Pašvaldība" - 

"Komitejas, komisijas", taču minēti tikai to sastāvi. 

http://roja.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba
https://ropazi.lv/
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Rucavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.rucava.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "Sabiedrības līdzdalība" pieejamas tikai aktualitātes. Zem šīs pašas 

sadaļas ir arī informācija par NVO sadaļā "Nevalstiskās organizācijas", bet ir informācija tikai 
par vienu NVO. 

➢ Pieejamas arī iedzīvotāju aptaujas pie "Aptaujas". 
➢ Sadaļā “Pašvaldība” - "Dokumenti" pieejami tiesību akti, to plānojumi un dažādi citi 

dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām. 

 

 

Rugāju novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.rugaji.lv/pages/sabiedribas-lidzdaliba-00.html 
 
➢ Sabiedrības līdzdalības sadaļā ir informācija tikai par attīstības programmas jaunumiem 

turpmākajiem gadiem, kā arī attīstības plānošanas dokumenti pie "Pašvaldība" - "Normatīvie 
akti un attīstības plānošanas dokumenti". 

➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām, kā arī nav 
informācija par NVO. 

http://www.rucava.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/
http://www.rugaji.lv/pages/sabiedribas-lidzdaliba-00.html
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Rūjienas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.rujiena.lv/public/request.php 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Ir atsevišķa sadaļa "NVO", kur ir pieejama īsa informācija par NVO novadā – 

kontaktinformācija un galvenie mērķi. 
➢ Ir nodaļas "Dokumenti" un "Plānošana", kurās pieejami tiesību akti, to plānojumi un citi 

attīstības dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām. 

 

 

Rundāles novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.rundale.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Plānošanas dokumenti" - "Sabiedriskās apspriešanas" pieejami 

plānojuma dokumenti un informācija par sabiedriskajām apspriešanām. 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "Sabiedriskās organizācijas" atrodami dažādu novadā esošo NVO 

nosaukumi un kontaktinformācija. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos darbam tajās. 

http://www.rujiena.lv/public/request.php
http://www.rundale.lv/
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Salacgrīvas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/sabiedribas_lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā "Salacgrīvas novads" - "Sabiedrības līdzdalība" pieejama attīstības stratēģijas 

izstrāde, dažādi projekti un jaunākie ziņojumi. 
➢ Sadaļā "Salacgrīvas novads" - "Dokumenti" atrodami dažādi publiskie dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par NVO. 
➢ Sadaļā "Salacgrīvas novads" - "Pašvaldība" - "Konsultatīvās padomes" atrodama informācija 

par izveidotajām konsultatīvajām padomēm, to nolikumi. 

 

 

Salas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.salasnovads.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” pieejamā informācija: aktualitātes, attīstības plānošanas 

dokumentu un tiesību aktu projekti, publiskās apspriešanas, sadarbība ar NVO un 

starpinstitūciju darba grupas. Pēdējās divas sadaļas vēl top, tāpēc informācija tajās nav, bet 

visas likumā norādītās sadaļas ir izveidotas. 

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/sabiedribas_lidzdaliba/
https://www.salasnovads.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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Salaspils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.salaspils.lv/parvalde/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Sadaļā "Pārvalde" - "Sabiedrības līdzdalība" atrodami tikai paziņojumi par dažādiem 

notikumiem, piemēram, lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu. 
➢ Sadaļā "Attīstība" pieejami attīstības plānošanas dokumenti un dažādi projekti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām, kā arī nav 

informācija par NVO. 

 

 

Saldus novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://saldus.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ “Sabiedrības līdzdalība" sadaļā pieejama informācija tikai par sabiedriskajām apspriešanām 

un veselības aprūpi. 
➢ "Sabiedrība" - "NVO" atrodama informācija par projektu fondiem, organizācijām un to 

aktualitātēm. 
➢ "Pašvaldība" - "Dokumenti" pieejami nolikumi, saistošie noteikumi un to projekti, u.c. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām. 

http://www.salaspils.lv/parvalde/sabiedribas-lidzdaliba
https://saldus.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/
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Saulkrastu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/ 
 
➢ Sabiedrības līdzdalības sadaļa ir iedalīta divās daļās – nevalstiskās organizācijas un 

publiskās apspriešanas. Nav informācija par novada nevalstiskajām organizācijām. 

➢ "Pašvaldība" - "Dokumenti" iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī citus 

dokumentus. 

➢ Attīstības plānošanu iespējams apskatīt atsevišķā sadaļā "Attīstība". 

➢ Ir sadaļā, bet nav informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos tām. 

 

 

Sējas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.seja.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Dome" - "Dokumenti" ir dažādi publiskie pārskati, attīstības plānošanas dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par NVO un konsultatīvajām padomēm, pieteikšanos tām. 

https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/
http://www.seja.lv/
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Siguldas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.sigulda.lv/public/lat/sabiedriba/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība", ir sadaļa "Sabiedrība", kurā pieejama informācija par 

sabiedriskajām apspriešanām, dažādiem plānojumiem, informācija par organizācijām 
(draudzes, mediji, namu apsaimniekošana), sludinājumi un diskusijas. 

➢ Nav atrodama informācija par NVO un konsultatīvajām padomēm, pieteikšanos darbā tajās. 
➢ Sadaļā “Pašvaldība" - "Dokumenti" – iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī 

citus dokumentus. 

 

 

Skrīveru novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.skriveri.lv/lv/sakumlapa/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" ir iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī 

citus dokumentus. 
➢ Tīmekļa vietnes sākuma lapā var uzklikšķināt uz sadaļas "Jautā domei". 
➢ Nav atrodama informācija par NVO un konsultatīvajām padomēm, pieteikšanos darbam 

tajās. 

https://www.sigulda.lv/public/lat/sabiedriba/
https://www.skriveri.lv/lv/sakumlapa/
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Skrundas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" pieejamas aktualitātes, piemēram, informācija par sēdēm, 

atbildes uz jautājumiem. 
➢ Zem sadaļas "Sabiedrība" ir arī sadaļas par sabiedriskajām apspriešanām, jaunatni, NVO 

(nosaukumi, kontaktinformācija, galvenie uzdevumi, mērķi), brīvprātīgo darbu un veselības 
veicināšanu. 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Normatīvie akti" atrodami saistošie noteikumi un to projekti, kā arī citi 
publiskie dokumenti. 

 

 

Smiltenes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://smiltene.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Tīmekļa vietnē, sabiedrības līdzdalības sadaļā, pieejama informācija par to kā sabiedrības 

pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā. 
➢ Tāpat, pieejama informācija par vēlētāju iniciatīvām, sabiedriskajām un publiskajām 

apspriešanām, kā arī iedzīvotāju aptauja. 
➢ Attīstības dokumenti pieejami sadaļā "Attīstība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" - "Nevalstiskās organizācijas" ir NVO nosaukumi un kontakti. 
➢ Iespējams uzklikšķināt uz sadaļu, kurā aprakstītas konsultatīvās padomes (pagaidām divas: 

būvniecības un sporta) – minēti padomes locekļi un galvenie uzdevumi. Nav atrodams tieši 
kā var pietiekties. 

https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/
https://smiltene.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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Stopiņu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://www.stopini.lv/lv/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba 
 
➢ Informācija par sabiedriskajām apspriešanām, sanāksmēm un plānojumiem. Tāpat, 

pieejama informācija par attīstības programmas izstrādi, lokālplānojumiem un 
detālplānojumiem, būvniecības iecerēm un pieejami paziņojumi. 

➢ Attīstības plānošanas dokumenti atrodami sadaļā "Attīstība" - "Attīstības plānošanas 
dokumenti un normatīvie akti". 

➢ Informācija par dažādām biedrībām novadā atrodama sadaļā "Novads" - "Biedrības un 
nodibinājumi". 

➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Komitejas un komisijas" atrodami komisiju un komiteju sastāvi un 
nolikumi. 

 

 

Strenču novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://strencunovads.lv/ 
 
➢ Nav konkrēta sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī 

citus dokumentus, kā arī attīstības dokumenti "Attīstība un projekti". 
➢ Nav sadaļa NVO, bet sadaļā "Biedrības un interešu grupas" ir pieejami NVO kontakti, 

galvenie uzdevumi/mērķi, u.c. 
➢ Sākuma lapā var atrast iespējas uzdot jautājumu pašvaldībai, kā arī aptaujas. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos darbam tajās. 

https://www.stopini.lv/lv/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba
https://strencunovads.lv/
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Talsu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://talsi.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/ 
 
➢ Informācija par biedrībām un NVO (nosaukumi un kontaktinformācija), publiskajām 

apspriešanām, konkursiem un apbalvojumiem un veselības veicināšanu. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Attīstība" atrodas projekti, paziņojumi, attīstības plānošanas 

dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm un pieteikšanos darbam tajās. 

 

 

Tērvetes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.tervetesnovads.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī 

citus dokumentus. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Komitejas un komisijas" atrodas informācija par novada domes 

komiteju un komisiju sastāvu, kā arī pieejami to nolikumi. 
➢ Sadaļā "Novads" - "NVO" atrodas NVO nosaukumi un kontakti. 

https://talsi.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/
http://www.tervetesnovads.lv/
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Tukuma novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://tukums.lv/lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" iespējams atrast informāciju par publiskajām apspriedēm, komisijām un 

padomēm, ir sastāvs un nolikums, informācija jauniešiem, vakances novadā. 
➢ Pieejama informācija par biedrībām un NVO novadā – nosaukumi, kontakti un īss apraksts 

par tām. 
➢ Norādīta informācija par biedrību aktualitātēm, kā arī dažādi dokumenti, piemēram, 

pieteikums par biedrības iniciatīvu. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Normatīvie akti" pieejami saistošie noteikumi, attīstības plānošanas 

dokumenti, u.c. 

 

 

Vaiņodes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.vainode.lv/nevalstiskas-organizacijas-vainodes-novada/ 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" pieejama informācija tikai par NVO novadā. 
➢ Plānošanas dokumentus apskatīt iespējams tīmekļa vietnes sadaļā "Dome" - "Plānošanas 

dokumenti". 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm/komisijām/darba grupām un 

pieteikšanos tām. 

https://tukums.lv/lv/
http://www.vainode.lv/nevalstiskas-organizacijas-vainodes-novada/
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Valkas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite:http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sabiedribas-lidzdaliba/attistibas-
programma 
 
➢ Sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" atrodama informācija par plānošanas dokumentiem un 

sabiedriskajām apspriešanām. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Komitejas un komisijas" pieejams to sastāvs. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" - "Dokumenti" – iespējams apskatīt noteikumus un to projektus, kā arī 

citus dokumentus. 
➢ Informācija par biedrībām – "Novads" -"NVO". 

 

 

Varakļānu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://varaklani.lv/sabiedriba 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" pieejama informācija par novadā esošajām biedrībām. 
➢ Ir norādīta iespējas pieteikties jauniešu domei. 
➢ Nav atrodama informācija par tiesību aktu un attīstības projekti. 
➢ Maz informācijas par to, kā sabiedrības pārstāvji vēl varētu iesaistīties. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm/komisijām/darba grupām un 

pieteikšanos tām. 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sabiedribas-lidzdaliba/attistibas-programma
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sabiedribas-lidzdaliba/attistibas-programma
https://varaklani.lv/sabiedriba
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Vārkavas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.varkava.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" var atrast attīstības stratēģijas un programmas, kā arī attīstības 

projektus, teritorijas plānojumus. 
➢ Nav atrodama informācija par NVO, kā ir diezgan maz informācijas par to kā sabiedrības 

pārstāvji vēl varētu iesaistīties. 
➢ Ir norādīta informācija par Domes komitejām un komisijām – to uzdevumi un sastāvs. 

 

 

Vecpiebalgas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://vecpiebalga.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" var atrast, piemēram, dokumentu sadaļu, kur redzami gada pārskati, 

attīstības plānošanas dokumenti, nolikumi un citi dokumenti.  
➢ Ir informāciju par komitejām un komisijām, bet minēts tikai to sastāvs. 
➢ Nav informācijas par NVO novadā. 

http://www.varkava.lv/
https://vecpiebalga.lv/
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Vecumnieku novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://vecumnieki.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Sabiedrība" iespējams atrast informāciju par NVO (īss apraksts un kontakti), kā arī 

ir iespēja apskatīt aktualitātes. 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" – informācija par domes un komiteju sēdēm – darba kārtība, sēžu grafiki 

un sastāvs. Tāpat, dokumentu sadaļā pieejami attīstības plānošanas un citi dokumenti.  

 

 

Ventspils novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://ventspilsnovads.lv/ 
 
➢ Sadaļā “Sabiedrības līdzdalība" pieejami paziņojumi, NVO ziņas, kā arī informācija par 

biedrībām. 
➢ Sadaļā "Publikācijas" pieejami attīstības plānošanas dokumenti. 
➢ Nav atrodama informācija par konsultatīvajām padomēm/komisijām/darba grupām un 

pieteikšanos darbam tajās. 

https://vecumnieki.lv/
http://ventspilsnovads.lv/
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Viesītes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://vecpiebalga.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" var atrast, piemēram, dokumentu sadaļu, kur redzami gada pārskati, 

attīstības plānošanas dokumenti, nolikumi un citi dokumenti. 
➢ Var atrast informāciju par komitejām un komisijām – minēts tikai to sastāvs. 
➢ Nav informācijas par NVO novadā. 

 

 

Viļakas novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: https://vecpiebalga.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" var atrast, piemēram, dokumentu sadaļu, kur redzami gada pārskati, 

attīstības plānošanas dokumenti, nolikumi un citi dokumenti.  
➢ Var atrast informāciju par komitejām un komisijām – minēts tikai to sastāvs. 
➢ Nav informācijas par NVO novadā. 

https://vecpiebalga.lv/
https://vecpiebalga.lv/
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Viļānu novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.vilani.lv/ 
 
➢ Ir sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Novada pašvaldība" pieejami komiteju sastāvi, plašākas informācijas nav. Pieejami 

dokumenti un normatīvie akti, taču nav redzami plānošanas dokumenti/tiesību aktu 
projekti/attīstības projekti. 

➢ Ir atsevišķa sadaļa "Sākumlapa" - "Attīstības plānošana", kur pieejami dažādi plānojumi. 
➢ Nav informācijas par sabiedrības līdzdalības iespējām – nekas netiek minēts par NVO, 

kādām publiskajām apspriešanām, iespējām pieteikties darba grupās, u.c. 

 

 

Zilupes novads 
Ir 

 

Nav 

 

Mājas lapas sadaļa "Sabiedrības līdzdalība"  

Mājas lapas sadaļa par izstrādes un saskaņošanas 
procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Informācija par sadarbību ar NVO  

Informācija par konsultatīvajām institūcijām  

Saite: http://www.zilupe.lv/ 
 
➢ Nav sadaļa "Sabiedrības līdzdalība". 
➢ Sadaļā "Pašvaldība" pieejami komiteju sastāvi, plašākas informācijas nav. 
➢ Ir sadaļa, kurā ir atrodami plānošanas dokumenti un attīstības programmas konkrētiem 

posmiem. 
➢ Ir sadaļa "Jauniešiem", kur ir iespējas uzzināt par brīvprātīgo darbiem un citām aktivitātēm. 
➢ Nav arī konkrēta sadaļa, kas veltīta biedrībām. 
➢ Nekas informācijas par publiskajām apspriešanām, iespējām pieteikties darba grupās, u.c. 

http://www.vilani.lv/
http://www.zilupe.lv/
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Apkopojums par informācijas izklāstu republikas nozīmes pilsētu tīmekļa vietnēs 
 

Nr. 
p.k. 

Republikas pilsēta 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

1. Daugavpils    
 

2. Jēkabpils  
 

 
 

3. Jelgava  
 

 
 

4. Jūrmala   
 

 

5. Liepāja    

 

6. Rēzekne 
 

 
  

7. Rīga    
 

8. Valmiera     

9. Ventspils   
  

 

 

Apkopojums par informācijas izklāstu novadu tīmekļa vietnēs 
 

Nr. 
p.k. 

Novads 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

1. Ādažu novads    

 

2. Aglonas novads   
  

http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/adazu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/aglonas-novads
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Nr. 
p.k. 

Novads 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

3. Aizkraukles novads    
 

4. Aizputes novads    
 

5. Aknīstes novads 

  

 
 

6. Alojas novads 

  

 
 

7. Alsungas novads    
 

8. Alūksnes novads   
  

9. Amatas novads 

 

  
 

10. Apes novads 

 

  
 

11. Auces novads 

 

  
 

12. Babītes novads 

  
  

13. Baldones novads 

 

 
 

 

14. Baltinavas novads 

 

 
  

15. Balvu novads 

   

 

16. Bauskas novads 

  

 

 

17. Beverīnas novads   
  

18. Brocēnu novads   
 

 

19. Burtnieku novads     

20. Carnikavas novads    

 

21. Cēsu novads 

 

  
 

22. Cesvaines novads 

   
 

23. Ciblas novads 

 

  
 

24. Dagdas novads 

  

 
 

25. Daugavpils novads 

  

 

 

26. Dobeles novads 

    

27. Dundagas novads 

    

28. Durbes novads 

    

29. Engures novads 

    

30. Ērgļu novads 

    

http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/aizkraukles-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/aizputes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/aknistes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/alojas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/alsungas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/aluksnes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/amatas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/apes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/auces-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/babites-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/baldones-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/baltinavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/balvu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/bauskas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/beverinas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/brocenu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/burtnieku-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/carnikavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/cesu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/cesvaines-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ciblas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/dagdas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/daugavpils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/dobeles-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/dundagas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/durbes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/engures-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/erglu-novads
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Nr. 
p.k. 

Novads 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

31. Garkalnes novads 

  

  

32. Grobiņas novads 

  

 

 

33. Gulbenes novads 

 

 
  

34. Iecavas novads 

  

 

 

35. Ikšķiles novads 

    

36. Ilūkstes novads 

 

 

  

37. Inčukalna novads 

   

 

38. Jaunjelgavas novads 

   

 

39. Jaunpiebalgas novads 

 

  

 

40. Jaunpils novads 

   

 

41. Jēkabpils novads 

   

 

42. Jelgavas novads 

   

 

43. Kandavas novads 

   

 

44. Kārsavas novads 

  

  

45. Ķeguma novads 

 

 

  

46. Ķekavas novads 

   

 

47. Kocēnu novads 

 

 

  

48. Kokneses novads 

 

  

 

49. Krāslavas novads 

  

  

50. Krimuldas novads 

    

51. Krustpils novads 

   

 

52. Kuldīgas novads 

  

  

53. Lielvārdes novads 

 

  

 

54. Līgatnes novads 

 

  

 

55. Limbažu novads 

   

 

56. Līvānu novads 

   

 

57. Lubānas novads 

 

 

  

58. Ludzas novads 

   

 

http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/garkalnes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/grobinas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/gulbenes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/iecavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ikskiles-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ilukstes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/incukalna-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/jaunjelgavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/jaunpiebalgas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/jaunpils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/jekabpils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/jelgavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kandavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/karsavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/keguma-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kekavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kocenu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kokneses-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kraslavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/krimuldas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/krustpils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/kuldigas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/lielvardes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ligatnes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/limbazu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/livanu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/lubanas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ludzas-novads
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Nr.p.k. Novads 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

59. Madonas novads 

  

  

60. Mālpils novads 

 

  

 

61. Mārupes novads 

    

62. Mazsalacas novads 

   

 

63. Mērsraga novads 

 

  

 

64. Naukšēnu novads 

   

 

65. Neretas novads 

  

 

 

66. Nīcas novads 

 

  

 

67. Ogres novads 

 

  

 

68. Olaines novads 

   

 

69. Ozolnieku novads 

   

 

70. Pārgaujas novads 

 

  

 

71. Pāvilostas novads 

   

 

72. Pļaviņu novads 

   

 

73. Preiļu novads 

   

 

74. Priekules novads 

 

  

 

75. Priekuļu novads 

  

  

76. Raunas novads 

 

 

  

77. Rēzeknes novads 

 

   

78. Riebiņu novads 

 

 

  

79. Rojas novads 

  

  

80. Ropažu novads 

 

  

 

81. Rucavas novads 

   

 

82. Rugāju novads 

  

  

83. Rūjienas novads 

 

  

 

84. Rundāles novads 

 

  

 

85. Salacgrīvas novads 

  

  

86. Salas novads 

  

  

http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/madonas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/malpils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/marupes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/mazsalacas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/mersraga-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/nauksenu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/neretas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/nicas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ogres-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/olaines-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ozolnieku-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/pargaujas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/pavilostas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/plavinu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/preilu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/priekules-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/priekulu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/raunas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rezeknes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/riebinu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rojas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ropazu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rucavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rugaju-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rujienas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/rundales-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/salacgrivas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/salas-novads
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Nr. 
p.k. 

Novads 
Sadaļa 

“Sabiedrības 
līdzdalība” 

Sadaļa par izstrādes 
un saskaņošanas 

procesā esošajiem 
attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Informācija par 
sadarbību ar NVO 

Informācija par 
konsultatīvajām 

institūcijām 

87. Salaspils novads 

  

  

88. Saldus novads 

   

 

89. Saulkrastu novads 

    

90. Sējas novads 

 

 

  

91. Siguldas novads 

 

 

 

 

92. Skrīveru novads 

 

  

 

93. Skrundas novads 

   

 

94. Smiltenes novads 

   

 

95. Stopiņu novads 

   

 

96. Strenču novads 

 

 

  

97. Talsu novads 

 

 

 

 

98. Tērvetes novads 

 

  

 

99. Tukuma novads 

 

  

 

100. Vaiņodes novads 

   

 

101. Valkas novads 

   

 

102. Varakļānu novads 

 

  

 

103. Vārkavas novads 

 

  

 

104. Vecpiebalgas novads 

 

 

  

105. Vecumnieku novads 

 

  

 

106. Ventspils novads 

   

 

107. Viesītes novads 

 

  

 

108. Viļakas novads 

 

 

  

109. Viļānu novads 

  

 

 

110. Zilupes novads 

 

 

  

http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/salaspils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/saldus-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/saulkrastu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/sejas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/siguldas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/skriveru-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/skrundas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/smiltenes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/stopinu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/strencu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/talsu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/tervetes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/tukuma-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/vainodes-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/valkas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/varaklanu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/varkavas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/vecpiebalgas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/vecumnieku-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/ventspils-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/viesites-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/vilakas-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/vilanu-novads
http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni/zilupes-novads
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Secinājumi 
1. Pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" nav 59 pašvaldībām no 119. 

Jāmin, ka Rēzeknei, kas ir republikas nozīmes pilsēta, tīmekļa vietnē nav atrodama sadaļa 
par sabiedrības līdzdalību. 

2. Pašvaldību tīmekļa vietnēs netiek izmantots vienots nosaukums "Sabiedrības līdzdalība". 
Tiek izmantoti dažādi apzīmējumi, piemēram, "Sabiedrība", "Iedzīvotāju līdzdalība", 
"Sabiedrības integrācija" u.c. 

3. Pirmajā atvēruma lapā šāda sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" ir tikai dažām pašvaldībām. 
Vairums gadījumu informācija ir atrodama, kā pakārtota izvēle kādai citai sadaļai, 
piemēram, zem sadaļas "Pašvaldība". 

4. Vairums gadījumu, ja pašvaldības tīmekļa vietnē ir sadaļa ar nosaukumu "Sabiedrība", tad 
galvenā informācija ir par publiskajām apspriedēm. 

5. Lielākoties pašvaldību tīmekļa vietnēs informācija, kura būtu jānorāda sadaļā "Sabiedrības 
līdzdalība", kā to nosaka MK noteikumu Nr. 611 19.17. apakšpunkts, ir fragmentēti 
publicēta dažādās mājaslapas sadaļās, kā arī: 

a) informācija nav intuitīvi atrodama. 
b) nav vienoti principi informācijas izklāstā. 
c) trūkst vienkāršas un saprotamas informācijas par līdzdalības iespējām pašvaldībā. 
d) lai biedrība vai nodibinājums pašvaldībā spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties tās 

darbā, nav vadlīnijas kā to izdarīt. 

6. Pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa "Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību aktu 
projekti" nav 13 pašvaldībās. Šajā skaitā ir arī divas republikas nozīmes pilsētas - Jelgava 
un Jēkabpils,- kuru tīmekļu vietnēs nav atrodama informācija par attīstības plānošanas 
dokumentiem. 

7. Pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa, kurā ir informācija par attīstības plānošanas 
dokumentiem, ir vieglāk atrodama un reti ir pakārtota zem citas sadaļas. 

8. Normatīvo aktu projektu neesamība tīmekļa vietnēs neļauj pašvaldību teritorijās esošajām 
nevalstiskajām organizācijām vai aktīvo iedzīvotāju grupām iesaistīties pašvaldības domes 
lēmuma izstrādes procesā, tādējādi uzlabojot gan to kvalitāti, gan atbilstības 
nepieciešamību pašvaldības iedzīvotāju interesēm. 

9. Pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa "Informācija par sadarbību ar NVO" nav 39 
pašvaldībām. Republikas nozīmes pilsētu - Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils - tīmekļa 
vietnēs nav atrodama sadaļa par sadarbību ar NVO. 

10. Informācija par sabiedrības līdzdalību un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 
vairums gadījumu nav aktualizēta. 

11. Informācija par biedrībām un nodibinājumiem tiek publicēta vienkopus ar draudžu (reliģijas 
institūciju) informāciju. 

12. Pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa "Informācija par konsultatīvajām institūcijām" nav 106 
pašvaldībās. Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils 
tīmekļa vietnēs nav atrodama informācija par konsultatīvajām institūcijām. 

13. Pašvaldību tīmekļa vietnēs esošie informācijas meklētāji nepalīdz informācijas atrašanā 
par sabiedrības līdzdalību vai nevalstiskajām organizācijām attiecīgajā pašvaldībā. 
Pārsvarā gadījumos tiek parādīta neaktuāla informācija. 

14. Durbes novada un Ērgļu novada tīmekļa vietnēs nav informācijas sadaļas par 
sabiedrības līdzdalību, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, attīstības 
plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem un konsultatīvajām 
institūcijām. 
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15. Tikai Burtnieku novada, Dobeles novada, Dundagas novada, Krimuldas novada, Mārupes 
novada, Saulkrastu novada un Valmieras pilsētas tīmekļa vietnēs ir informācijas sadaļas 
par sabiedrības līdzdalību, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, attīstības 
plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem un konsultatīvajām 
institūcijām. 

16. Datu izvietojuma dažādība tīmekļa vietnēs neļauj pētnieciskajam darbam izmantot 
publicēto informāciju, jo tā nav strukturēta, pārskatāma un vairums gadījumu nav aktuāla 
(atjaunota) 

 

Priekšlikumi 
1. Ir nepieciešamas vadlīnijas ar vienotiem principiem, kādai informācijai ir jābūt publicētai 

katrā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" un "Nevalstiskās organizācijas", kā arī šo sadaļu 
izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā skata logā vai pakārtoti zem citām 
sadaļām). 

2. Informācijas apjomam pašvaldību tīmekļu vietnēm jābūt izvietotam pēc vienotiem 
principiem (standartizēti), līdzīgi kā ir valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs. Jāņem vērā, 
ka valsts pārvaldes iestādes Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvarā pāriet uz 
vienota dizaina izskata tīmekļa vietnēm. 

3. Nepieciešams rast risinājumu, kā veicināt Ministru kabineta noteikumu ievērošanu 
pašvaldību tīmekļu vietnēs, kā arī veikt regulāru tīmekļa vietņu monitoringu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pārskats par sabiedrības līdzdalību informācijas attaisnošanu pašvaldību tīmekļa vietnēs ir 
sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.  

  


