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1.  

Kādas ir pašvaldības kā 

sadarbības partnera likumiskās 

iespējas stratēģisko partneru 

piesaistei un savstarpējās 

vienošanās tiesisko attiecību 

nodibināšanas noformēšanai? 

Lai piesaistītu stratēģiskos partnerus, pašvaldība var slēgt: 

- sadarbības līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā; 

- deleģējuma līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm, ar nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes 

organizācijām, privātā sektora organizācijām, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā ”Par 

pašvaldībām” noteikto, ņemot vērā pašvaldību kompetencē noteiktās autonomās funkcijas un no tām 

izrietošus pārvaldes uzdevumus, kurus var deleģēt privātpersonai vai jebkurai citai publiskai personai, kā 

arī ievērojot Jaunatnes likumā noteikto pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas īstenošanā.  

 

Pirms deleģēšanas līguma noslēgšanas pašvaldības domei ir jāpieņem attiecīgs lēmums par no pašvaldības autonomām 

funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu attiecīgajai publiskai personai vai privātpersonai, lēmumā 

pamatojot deleģēšanas pieļaujamību un reglamentējot deleģēšanas noteikumus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 42. pantu, lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, jāvērtē tās pieredze, reputācija, resursi, 

personāla kvalifikācija un citi kritēriji. Tas nozīmē, ka jānodrošina atklāta un objektīva procedūra pilnvarotās personas 

izvēlei. Slēdzot līgumu, svarīgi noteikt, kas ir līguma priekšmets. Ja līguma priekšmets ir pārvaldes uzdevums, 

publiskais iepirkums nav jāveic, un var slēgt deleģēšanas līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajai 

kārtībai. Taču, ja līguma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana, kas nepieciešama pārvaldes uzdevuma izpildei, jāveic 

iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, un jāslēdz pakalpojuma līgums. Svarīgs nosacījums, ka 

deleģēšanas līgumu gadījumā stratēģiskajiem partneriem ir jāievēro visi projekta ierobežojumi attiecībā uz publisko 

iepirkumu veikšanu, t.i., projekta ietvaros stratēģiskais partneris var piemērot publisko iepirkumu tikai V1 un V2 

likmes komponentes elementiem, ievērojot, ka uz iepirkuma līguma pamata nevar tikt sniegts pakalpojums, kas pilnībā 

aptver V1 likmi vai V2 likmes komponenti, bet var aptvert visu V1 likmes vai V2 likmes komponentei paredzēto 

summu. 
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Pašvaldības projekta ietvaros var slēgt bezatlīdzības līgumus ar nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes 

organizācijām, privātā sektora organizācijām, saimnieciskās darbības veicējiem u.tml., ja potenciālais stratēģiskais 

partneris piekrīt sniegt ieguldījumu bez atlīdzības (t.i., ja līgumi neietver piegādātāju finansiālās intereses, kas var 

izpausties ne tikai kā pasūtītāja tieši maksājumi).  

Pašvaldības ir tiesīgas nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, ja tās slēdz publisku pakalpojumu 

iepirkuma līgumu ar nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes organizācijām, privātā sektora organizācijām, 

saimnieciskās darbības veicējiem u.tml. par atsevišķām darbībām, paredzamajai līgumcenai nesasniedzot 4000 euro 

un  vienlaikus nepieļaujot nepamatotu iepirkuma sadalīšanu. 

2.  

Kāds stratēģisko partneru skaits ir 

jāpiesaista katrai pašvaldībai? 

Vai ir kāds maksimālais skaits? 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 385  stratēģiskie partneri ir valsts vai pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, 

jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījusi pašvaldība vai pašvaldību 

apvienība, lai sadarbotos mērķa grupas jauniešu apzināšanā, motivēšanā vai mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu 

īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām 

atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.  

Stratēģisko partneru iesaiste projektā un to loma atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros ir saistīta ar 

starpinstitucionālās atbalsta sistēmas un stratēģisko partnerību veidošanas veicināšanu pašvaldībās, kā arī lai 

nodrošinātu kompleksu un sistēmisku mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanu un sniegtu 

atbalstu efektīva darba ar jaunatni pašvaldībās nodrošināšanā.  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 385 16. punktam, pašvaldībai projekta īstenošanā ir jāiesaista vismaz viens stratēģiskais 

partneris. Stratēģisko partneru maksimālais skaits nav reglamentēts. 

 

 

 

 


