
 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU SANĀKSME 

 

PROTOKOLS 

 

2017. gada 3.februārī                                Nr.2.  

                                             

 

Engures novada Milzkalnē 

 

Sanāksme atklāta       plkst.10.00 

Sanāksmi vada           LPIA priekšsēdētājs G.Kalniņš 

Sanāksmi protokolē   LPS padomniece S.Sproģe 

Sanāksmē piedalās     skat. pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapas. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Engures novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas uzruna un novada 

prezentācija  

2. LPIA valdes informācija  

3. Lauku attīstības programmas pasākumu ieviešana  

4. Aktīvāko eParaksta lietotāju sumināšana. Jaunais eParaksts Namejā un citi 

sasniegumi.  

5. Par autoceļu finansēšanas modeli. Valsts ceļu atjaunošanas plāni 2017.gadā. 

Citas aktualitātes  

6. Zemes Pārvaldības likums (ZPL) un piekļuves nodrošināšana visiem 

īpašumiem. Zemes  reformas kļūdu piemēri, iespējamie risinājumi 

 

      1.§ 

 

Novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un izpilddirektors Imants Valers 

iepazīstina ar novada vēsturi un attīstību (Novada prezentācija pielikumā). 

https://www.youtube.com/watch?v=EbvDdvfj7YY 

 

 

2.§ 

  
LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informē par LPIA valdes sēdē nolemto (valdes 

sēdes protokols pielikumā) 

 

 

3.§ 

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta nodaļas vadītāja Zane Līde un 

Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks Ģirts  Krūmiņš iepazīstina ar lauku ceļu 

un LEADER projektu ieviešanas gaitu (prezentācija pielikumā). 

 

4.§ 

 

Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mārketinga daļas vadītāja Vineta 

Sprugaine apsveic 10 veiksmīgākās pašvaldības e-paraksta ieviešanā. 

https://www.youtube.com/watch?v=EbvDdvfj7YY


Visaktīvākā eParaksta lietotāja pašvaldību vidū  2016.gadā bijusi Rīgas dome, kas ir 

arī otrs aktīvākais eParaksta lietotājs valstī.  

Galvaspilsētas domei seko Rēzeknes novada pašvaldība, kuras darbinieki pērn eParakstu 

lietojuši par nepilniem 50%  biežāk nekā gadu iepriekš. Pirmajā trijniekā 2016.gadā 

iekļuvusi arī Ventspils novada pašvaldība, kas visstraujāk no visām pašvaldībām gada laikā 

palielinājusi eParaksta lietošanu. 

Ventspils novada pašvaldībai seko Tukuma novada dome, kas pērn bija trešā aktīvāka starp 

pašvaldībām. Piekto vietu, tāpat kā gadu iepriekš, ieņem Bauskas novada administrācija. 

Tai seko  Ķekavas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība, kuras darbinieki 

eParakstījušies par 50% vairāk nekā gadu iepriekš. Jaunpienācēja pašvaldību TOP 10 ir arī 

Daugavpils pilsētas dome (8.vieta) un Talsu novada dome (9.vieta), kuru darbinieki pērn 

parakstījušies attiecīgi  trīs un divas ar pus reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Desmito vietu 

TOP 10, tāpat kā 2015.gadā, pērn ieņēmusi Salacgrīvas novada dome, kur eParaksts lietots 

par 40% vairāk nekā gadu iepriekš.  

Lai gan kopumā visās pašvaldībās vērojams būtisks eParaksta lietošanas pieaugums, 

eParaksta lietošanas reižu skaits visās pašvaldībās 2016.gadā vēl arvien veido tikai 6.2% no 

kopējā eParaksta lietošanas reižu skaita. 

Kopumā 2016.gadā eParaksts lietots 4.1 miljonu reižu, kas ir par nepilnu miljonu vairāk 
nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2015.gadu eParaksta lietošanas reižu skaits pieaudzis  

gandrīz par 30%, bet salīdzinot ar 2014.gadu – par 80%.  

Starp eParaksta nesējiem lietošanas skaita ziņā vēl ar vien populārākā ir LVRTC izsniegtā 

eParaksta viedkarte, tai seko virtuālais eParaksts un eParaksts eID kartē.  

Pašvaldībās vēl tikai 6% no dokumentiem paraksta elektroniski. Ir iespēja arī nākamgad 

parādīt pieaugumu. 

RIX technologies pārstāve  Vita Viese prezentē jauno produktu- eParakstu Namejā. 

 

5.§ 

 

Latvijas Valsts Ceļi valdes priekšsēdētājs  Jānis Lange informē par autoceļu 

finansēšanas modeli, ko pašvaldības lieliski pārzina.  

Valsts ceļu atjaunošanas plāni 2017.gadā – Kohēzijas fonda līdzekļi apgūti jau 

gandrīz pilnībā, ko darīt tālāk? Mērķis savienot nacionālos un novada centrus- ļoti 

gribētos, lai būtu reāls, bet valdība līdzekļus neiedala mērķa sasniegšanai. Plāns 

attīstībai ir, nevajadzētu mērķi mainīt, bet vajag pagarināt mērķa sasniegšanas termiņu 

un mērķtiecīgi uz to iet.    

Citas aktualitātes- pētījums par nepieciešamo ceļu daudzumu, noslogojumu, 

kategorijām, apsaimniekošanas modeļiem. 

Līdzekļus dala pēc 2009.gada noteiktā koeficienta, neskata izmaiņas kopgarumos. 

Jāatļauj arī uz pašvaldību ceļiem uzlikt radarus un iekasēt sodus, iegūtos līdzekļus 

ieguldīsim tikai ceļu remontos, nauda pietiks! 

Kur redzams pētījums?- izsūtīts visiem no LPS 

Valdībā vajag izskatīt, ka LVM ceļi ir sakombinēti ar pašvaldību un valsts vietējās 

nozīmes ceļiem – ir ģenerāllīgumi ar valsti un pašvaldībām par sadarbību ar LVM 



Apzināti neaicināju LVM ar prezentāciju šoreiz, jo esam ļoti daudz tikušies un 

runājuši par sadarbību ar LVM. 

Ar LVM neizdodas vienoties, ka ceļu pamaina, kā arī pašvaldībai būtu izdevīgāk... 

 

6.§ 

 

LPS padomniece Sniedze Sproģe akcentē Zemes Pārvaldības likuma aktualitātes  un 

piekļuves nodrošināšanas nepieciešamību visiem īpašumiem. Atgādina zemes 

reformas kļūdu piemērus. Svarīgi vienoties par  iespējamiem risinājumiem. Gaidām 

LPS kazusus un pašvaldību priekšlikumus, ko diskutēt ar ministriju pārstāvjiem un 

Saeimas deputātiem.  

 

 

Sanāksmi beidz       plkst. 14.10 

 

Novada apskate: Šlokenbekas muiža un Ceļu muzejs, Zeķubikšu fabrika, lidostas 

“Jūrmala”ēka. 

 

 

 

Sanāksmes vadītājs                                                                                       G.Kalniņš 

 

Protokolēja                                                                                                    S.Sproģe 

 


