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1.1.Nozaru politiku plānošana pašvaldībās 

1. Pašvaldības ir tiesīgas izstrādāt plānošanas dokumentus 
jebkuras jomas attīstībai vai problēmsituācijas risināšanai 

 
2. Ieteicamie kritēriji, lai izvērtētu nozaru politikas plānošanas 
dokumentu izstrādes nepieciešamību kādā no jomām: 

• Vai konkrētā joma jau nav detalizēti izvērtēta kādā citā plānošanas dokumentā 

• Vai konkrētās jomas attīstīšana nav saistīta arī ar citu jomu attīstību, ko 
visveiksmīgāk būtu risināt kopā vienuviet, piemēram, pašvaldības attīstības 
programmā 

• Vai konkrētajā jomā paredzētas nozīmīgas finanšu investīcijas, un pašreizējā brīdī 
nav saprotams, kur tās ieguldīt 

• Vai šīs jomas attīstībā ir nodarbināta vesela struktūrvienība speciālistu, kuri spēs 
nodrošināt plānošanas dokumenta ieviešanu 



1.2.Nozaru politiku jomas pašvaldību līmenī 

1. Vispārējā izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) 
2. Pieaugušo izglītība 
3. Sports 
4. Jaunatnes politika 
5. Profesionālā izglītība 
6. Kultūra 
7. Nodarbinātība 
8. Bērnu un ģimenes politika 
9. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 
10. Vienlīdzīgu iespēju politika (personu ar invaliditāti tiesības) 
11. Vienlīdzīgu iespēju politika (dzimumu līdztiesība)  
12. Veselības aprūpe un veselības veicināšana 
13. Satiksme un sakari 
14. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai pakalpojumu sniegšanā 
15. Enerģētika un energoefektivitāte 
16. Uzņēmējdarbības attīstība 
17. Tūrisms 
18. Meža apsaimniekošana un zemes pārvaldība 
19. Atkritumu apsaimniekošana 
20. Lauksaimniecība un lauku attīstība 
21. Daba aizsardzība 
22. Ūdens resursu apsaimniekošana 
23. Gaisa kvalitāte un troksnis 
24. Zemes dzīļu aizsardzība 
25. Klimata pārmaiņu politika 
26. Sabiedriskā kārtība un drošība 



2.Kas jāņem vērā izstrādājot jaunatnes politikas 
stratēģiju? 

1) Normatīvie akti, kas regulē šīs jomas attīstību – galvenokārt 
Jaunatnes likums 

2) Augstāka līmeņa plānošanas dokumenti: 
• Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.–2020. gadam 

• Pašvaldības attīstības programma 

3) Normatīvie akti, kas regulē plānošanas dokumentu izstrādi 

4) Palīgmateriāli, piemēram., dažādi metodiskie ieteikumi, kā arī 
citu pašvaldību izstrādātās jaunatnes politikas stratēģijas 

(piemēram, metodiskais materiāls «IESĀCĒJĀ PORTFELIS.Darbs ar jaunatni 
pašvaldībās») 



3.Plānošanas dokumentu 
izstrādes process 



3.1.Nozares plānošanas dokumentu izstrāde 
pašvaldībās 

Nozares plānošanas dokumentu izstrādes varianti: 

1) Plānošanas dokumenta integrēšana pašvaldības 

attīstības programmā (aktuālāka mazākām 

pašvaldībām) 

2) Atsevišķa plānošanas dokumenta izstrāde (aktuālāka 

lielākām pašvaldībām un pašvaldībām, kurām ir vēlme 

pēc atsevišķa plānošanas dokumenta) 



3.2.Nozares plānošanas dokumenta 
integrēšana attīstības programmā 

Ja ir vēlme nozares plānošanas dokumentu integrēt 

pašvaldības attīstības programmā, tad nepieciešams: 

1) pārskatīt, un nepieciešamības gadījumā aktualizēt 

pašreizējās situācijas analīzi 

2) Investīciju projektus integrēt investīciju plānā, ko 

apstiprina ar domes lēmumu 



3.3.Pašvaldību attīstības programmas 
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3.4.Rīcības plāna un investīciju plāna 
izstrādes un aktualizācijas process 

Rīcības plānu un investīciju plānu izstrādā reizē ar attīstības 
programmas izstrādi. Attīstības programmu izstrādā periodam līdz 7 
gadiem, rīcības plānu un investīciju plānu – ne mazāk kā 3 gadu 
periodam 

 

Pašvaldībām rīcību plāna un investīciju plāna aktualizācija jāveic ne 
retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam 

 

Rīcības plāna vai investīciju plāna aktualizēšana: 

1. Aktualizācijas process (pati pašvaldība izlemj, kā to praktiski veikt) 

2. Aktualizētā rīcības plāna vai investīciju plāna apstiprināšana ar 
domes lēmumu 

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par aktualizētā rīcības plāna vai 
investīciju plāna stāšanos spēkā, pašvaldībai līdzīgi kā par jebkuru 
domes pieņemto lēmumu, jāinformē sabiedrība 



3.5.Investīciju plānu aktualitāte 
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3.6.Normatītie akti, kas regulē atsevišķa 
plānošanas dokumenta izstrādes procedūru 

• Atsevišķa plānošanas dokumenta izstrāde (aktuālāka 

lielākām pašvaldībām un pašvaldībām, kurām ir vēlme 

pēc atsevišķa plānošanas dokumenta). Šādā situācijā 

jāņem vērā: 
• MK 02.12.2014. noteikumi Nr. 737 «Attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi» (noteikti LR plānošanas 

dokumentu veidi, to ietvars, darbības periodi) 

• MK 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā» (noteiktas obligātās jebkura plānošanas 

dokumenta sabiedrības iesaistes aktivitātes) 



3.7.Atsevišķa plānošanas dokumenta 
izstrādes process 

1) Domes lēmums par plānošanas dokumenta izstrādi, t.sk. darba uzdevums (izstrādes 
procesa posmi un termiņi, atbildīgie par izstrādes procesu, dokumenta saturs) 

2) Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā un 
vietējā laikrakstā 

3) Izstrādes process: 

• augstāka līmeņa plānošanas dokumentu analīze 

• informācijas un statistikas vākšana, apkopošana un analīze 

• jomas ekspertu, viedokļu līderu un sabiedrības iesaiste (tematisko darba grupu organizēšana 
un/vai iedzīvotāju aptauju organizēšana) 

4) Domes lēmums par plānošanas dokumenta 1.redakcijas nodošanu publiskajā 
apspriešanā 

5) Plānošanas dokumenta 1.redakcijas publiskā apspriešana 

6) Plānošanas dokumenta pilnveidošana (atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem) 

7) Apstiprināšana domes sēdē un publicēšana pašvaldības interneta vietnē 



4.Atsevišķa plānošanas dokumenta saturs 

1) Plānošanas dokumenta saturs ir atkarīgs no plānošanas dokumenta veida un 
darbības perioda. Normatīvie akti paredz šādus nozaru politikas plānošanas 
dokumentu veidus – plāns, koncepcija, pamatnostādnes un tematiskais plānojums. 
Praksē pašvaldības visiem nozaru plānošanas dokumentiem visbiežāk izmanto 
nosaukumu «stratēģija», un dokumenta termiņš ir līdz 7 gadiem. Arī dokumentu 
saturs ļoti atšķiras 

 

2) Vispārpieņemtais saturs: 

• Ievads (izstrādes mērķis un izstrādes process) 

• Pašreizējās situācijas analīze (vismaz par pēdējo 5 gadu periodu) 

• Stratēģiskie uzstādījumi (konkrēts, izmērāms mērķis, prioritātes, rīcības virzieni) 

• Rīcības un investīciju plāns (iekļauj - plānotās aktivitātes un investīciju projektus, 
atbildīgos par to īstenošanu, termiņus, iznākuma rezultatīvos rādītājus, plānoto 
darbību īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējuma avotus un, ja iespējams, 
indikatīvo nepieciešamā finansējuma apjomu) 



5.Ieteikumi plānošanas dokumentu izstrādei 
jaunatnes politikas jomā 

• Izstrādā, ja ir jauniešu lietu speciālists 
 

• Sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu 
 

• Integrēts skatījums  
– ietekme uz citu jomu attīstību (sports, izglītība, kultūra, veselības 

veicināšana, tūrisms) 
– pēctecība ar veiktajām investīcijām 
– sadarbība ar citām pašvaldībām 

 
• Stratēģisks skatījums  

– nevis nereāls vēlmju saraksts, bet reāli īstenojamas un pamatotas rīcības 
– iespējamo finansējuma avotu izvērtējums (pašvaldības budžets, konkursi, 

ES fondu finansējums u.c.) 
 

• Radoša pieeja 



 

 

Paldies par uzmanību! 

 

  

 


