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LPIA skaitļos

Kopā Latvijā 119 pašvaldības

LPIA dalībnieces- 119 pašvaldības

Biedru naudu maksā- 119 pašvaldības 

Visas gada  sanāksmes (11)  apmeklējušas 2 

pašvaldības 

Regulāri (7-10 sanāksmēs) piedalījās 37 pašvaldības. 

4-6 reizes bijušas 39 pašvaldības

51 pašvaldība apmeklējusi vairāk kā pusi no 

sanāksmēm 





Kā jūtas izpilddirektori?

• Vai anketas parāda īsto sajūtu? 

• Ko nozīmē mūsu budžetam  reģistrēšanās 
sanāksmēm?
• Piem., kāda pašvaldība regulāri piesaka vairāk dalībnieku, bet ierodas 

mazāk (no 10 sanāksmēm 8 pieteica par 1-2 cilv.vairāk!)

• Ko liecina sanāksmju apmeklējums?
• 41 pašvaldība bijusi biežāk uz sanāksmēm,

• Bet 48 - mazāk kā pērn

• Sestā daļa (20) nemainīgi ( 6-10x, gan mazāk) ; Ogre un 

Zilupe nemainīgi=0; šogad 5 pašvaldības nebija ne reizi.



Sanāksmes 2017.gada 1.pusgadā
11.01. Rīga        43/46 Ekonomiskā situācija 

Latvijā

03.02. Engure     73/175 Lauku ceļi. Autoceļu 

finansēšanas modelis

03.03. Madona 72/140 Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana. Sports 

07.04. Jelgava  30/65 Politika un ekonomika 

(J.Ošlejs)

Energoefektivitāte ALTUM)

Energopārvaldība

06.05. Pāvilosta 53/118 stresa menedžments

09.06. Preiļi    50/113 Valsts Kontrole- lietderības 

pārbaudes 



Sanāksmes 2017.gada 2.pusgadā

04.08. Auce

50/86

Datu drošība, aizsardzība. LVM 

dabas objektu apsaimniekošana

08.09. Ape 52/92 Mēru pakts- energoefektivitāte.

06.10. Dagda   

68/142

Dzīvojamo telpu īres likums. 

Māju pārvaldība. Dzīvojamais 

fonds.

03.11. Rucava 40/77 Meliorācija un dabas aizsardzība

08.12. Bauska 63/111 Gada atskaites sapulce



Sanāksmju popularitāte

• Kāpēc tik maz piedalījās Jelgavā(04), 
Rucavā(11), Rīgā (01)? – vieta vai tēma? Vai 
vēlēšanu gada ietekme?

• Visapmeklētākās sanāksmes Engure (02), 
Madona(03) un Dagda(10)

• Vai videoieraksts palīdzēja vai nebija 
lietderīgi?
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Kāds bija šis gads?



Izpilddirektori   pēc vēlēšanām

25 pašvaldībās šogad iecelti jauni izpilddirektori 

2 -strādā pienākumu izpildītāji (Jūrmala, Cēsis)

1- nav izpilddirektors (Ogre)

Ar vēlēšanām saistīts:

7 atstāja amatu, jo kandidēja ar 1.nr.vēlēšanās (6 ievēlēja:  3 
kļuva par priekšsēdētājiem, 1 par vietnieku, 2 ir deputāti). 

Kāpēc tik daudz nomainījās?



No Jūsu anketām(1):

• Daudz labu piemēru projektu realizācijā. Vieni plusi. 
Vērtējums un viedoklis pozitīvs😊 Vairāk +

• Sanāksmju ģeogrāfija aptvēra visu valsts teritoriju, bija 
iespējams būt tur, kur ikdienā reti iznāk nokļūt;

• Bija gan lielie novadi, gan mazāki novadi, varēja šo un to 
salīdzināt, mācīties;

• Sanāksmes labi organizētas;

• Varbūt nevajag likt pārāk daudz runātāju un tēmu vienā 
dienā?! Dažreiz novada apskatei it kā pietrūkst laiks?!



Anketas (2)
• Katrā  no sanāksmēm bija tēmas, kuras bija aktuālas lielākai 

daļai pašvaldību. Ļoti svarīga ir katra novada apskate, kur var 
iepazīt pozitīvos pašvaldību attīstības piemērus.

• Ieteikums -vienā sanāksmē vienu vai maksimums 2 tēmas

• Organizācija pozitīvi darbojas pašvaldību interesēs, vienmēr 
tās aizstāvot, kā arī risinot problēmjautājumus; nekad netiek 
atteikts. Šogad bija ļoti labas tēmas.

• Lielākās grūtības rada sapulču norises vieta (Lielais attālums).

• Sanāksmēs apskatītās tēmas/diskusijas bija aktuālas, 
informācija noderīga dažādu ikdienas problēmu risināšanai.

• Mīnusus nesaskatu. Plusi- informācijas aprite, regulārās 
tikšanās.



Vai vajag skatīt citas zemes?
• Jā! Neesmu piedalījies, bet uzskatu, ka jā -ir noderīga! 

• Es uzskatu, ka noteikti ir jāiepazīstas, kā strādā kolēģi ārpus 
Latvijas, neskatoties uz iespējamām atšķirībām valsts un 
pašvaldību pārvaldē

• Viss atkarīgs no tā, kāda tēma vai problēma tiek apspriesta.

• Līdz šim neesmu piedalījies, bet uzskatu ka noderīgas. 
Vienmēr ir labi paskatīties,  kā strādā citi

• Pārsvarā visām pašvaldībām ir kāda sadraudzības pilsēta un 
tad pieredzi smeļas sadarbojoties dažādās jomās. Šādi  
braucieni vairāku dienu garumā ir vērtīgi dēļ kontaktiem ar 
kolēģiem, kur neformālā gaisotnē var pārrunāt dažādas lietas 
+ pieredze no apmeklētās vietas.



Semināri ārpus Latvijas un tēmas (2)

• Jā, tas ir noderīgi. Bet tikpat noderīgi ir arī vairāku dienu 
pasākumi/apmācības Latvijā.

• Jā, neiesūnojam, redzam, kā attīstās citu valstu pašvaldības, 
viņu attīstības plāni un kādus ceļus viņas iet, lai tos sasniegtu.

• Plūdu risku pārvaldība, civilās aizsardzības plānu organizēšana 
un izpilde, meteoroloģijas centru iesaiste un laika apstākļu 
prognožu iespējas (skandināvijas valstis); Atkritumu pārstrāde, 
bio atkritumi – gāzes ražošana, lokālu kompostēšanas 
laukumu izveide, kanalizācijas notekūdeņu attīrītavu dūņu 
pārstrāde, pilna cikla (bezatlikuma) ražošanas iespējas.



Ko skatīt ārzemēs? Kurp braukt(3)? 

• Varbūt ir iespēja par piekrastes zvejniecību?

• Darbaspēka piesaistīšana (visos iespējamos veidos), nemāk 
mūsu valdība, vai negrib saprast, kas jādara, lai tauta, mūsu 
darba spējīgā jaunatne paliktu Latvijā un būtu spējīga pati, ar 
savu darbu, apmierināt visas savas vajadzības.  

• Dažādi apsaimniekošanas modeļi piem. Pašvaldību aģentūras, 
TIC.

• Jāuztic izvēle valdei! Mums līdzīgo!

• Zviedrija ,Somija, Lietuva, Vācija,  Norvēģija, Igaunija, Polija, 
Čehija, Slovākija, Anglija



Ko vajag uzlabot, mainīt?(1)

• Viss labi! Tā turpināt!

• Anketu neesmu aizpildījusi, jo reāli jau piedalos  sanāksmēs 
ļoti reti, tāpēc korekti būtu arī  tās nevērtēt .

• Sanāksmēs izskatīt praktiskos jautājumus – gan saistībā ar 
normatīvo regulējumu, gan praktiskie labākie piemēri. Man 
ļoti veiksmīga likās sanāksme Dagdā!

• Biedru lielāka ieinteresētība sadarboties un līdzdarboties. 
Lielāka sadarbība aktuālu jautājumu risināšana, lai katram 
jāmeklē risinājums no jauna. Tas ir tieši atkarīgs no pašu 
biedru aktīvas iesaistes un sadarbības.



Priekšlikumi (2)

• Jāveic organizatoriski pasākumi, lai notiktu pašvaldības 
pārstāvju tieša pieredzes apmaiņa. Apskatot konkrētas tēmas, 
varētu veikt darbu grupās u.tml., lai dalībnieki ir spiesti 
komunicēt, izteikt viedokli u.t.t.. Pasākumos liela daļa 
vienkārši atbrauc, pasīvi noklausās un aizbrauc mājās, 
iespējams,- tā arī neatraduši risinājumu sev interesējošā tēmā, 
lai arī, iespējams, netālā pašvaldībā ir plaša, pārņemama 
pieredze konkrētā jautājuma risināšanā.

• Semināros, ja izskata aktuālu jautājumu, nevajadzētu būt 
dienas kārtībā daudzu jautājumu, citādi pietrūkst laika visu 
pieteikto jautājumu normālai izdiskutēšanai.



Šī valde nostrādājusi 4 gadus



Ikmēneša valdes sēdes (13)

• finanšu plānošana un kontrole

• LPIA sanāksmju plānošana

Turpinājām valdes sēdes dienu pirms sanāksmēm un 
4 sēdes šogad Rīgā 

Tematiskās diskusijas:  Lapmežciemā, Jaunkalsnavā, 
Pāvilostā, Gaujienā, Dagdā 



Izpilddirektori apmācībās LPMC

2017.g. mācījušies :

Pašvaldības darba vadība un administrēšana (160 h)

16 dalībnieki

Kopējais ID skaits dažādos citos semināros 
gada laikā - 73 izpilddirektori



Semināros  apgūtas sekojošas tēmas:
• Administratīvo pārkāpumu lietvedība 

• Personas datu aizsardzība un tās aktualitāte pašvaldībā. Jaunā Datu 
aizsardzības regula

• Komunikācijas meistarklase pašvaldību speciālistiem

• Zemes ierīcības projektu izstrādes kārtība 

• Apbūves tiesības

• Publiskās runas improvizācijas prasmes

• Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskais regulējums: problēmas un 
aktualitātes

• Patvaļīgā būvniecība un apbūves tiesības

• Grants ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana, pārbūve

• Lauku ceļu projektēšana, būvniecība, uzturēšana

• Medību koordinācijas komisijas loma medījamo dzīvnieku postījumu 
samazināšanā

• Meža zemju īpašumtiesības un mērniecības aktualitātes



Pašvaldības darba vadība un 
administrēšana

Akreditētā izglītības programma ( 160 st.) 

Mācību noslēgumā saņem – izglītības 
dokumentu – profesionālās pilnveides 
apliecību



Pašvaldības darba vadība un 
administrēšana

Mācību laiks  – 14.10.2016. līdz   28.04. 2017. – 16 dalībnieki

Šobrīd mācās 27 dalībnieki, mācību laiks  13.10 2017. -
27.04.2018

tajā skaitā šobrīd mācās: 

4 - domes priekšsēdētāji

1- domes priekšsēdētāja vietnieks

8 - izpilddirektori

4 – izpilddirektora vietnieki

8 - pagasta pārvaldes vadītāji

1- deputāte

1- nodaļas vadītājs



Starptautiskā sadarbība-2017. 

• Vēlēšanu gada pauze

• Valde Moldovā un Rumānijā

• LPIA Igaunijā

• Čehu kolēģi Latvijā (paldies kolēģiem!)



Čehi Latvijā



Pieredze un mācības Moldovā un 
Rumānijā

•Moldovā Sorokas rajona
pašvaldībā, kur dzīvo ap
100 000 iedzīvotājiem.
Interesanta pieredze un
diskusija biznesa
inkubatorā, kas izveidots
ar pašvaldības un projektu
līdzekļu palīdzību.
Uzņēmēji atbalstu saņem
3 gadus.



Moldovas vizīte.

Lielu vērību pievērš jauniešu aktivitātēm, izveidotajā jauniešu 
centrā strādā 9 darbinieki, kas gatavo projektus, vada 
nodarbības;

Tikšanās ar čigānu kopienu. Čigāni ar sentimentu atceras laikus, 
kad piepelnījās Krievijā, to turpina arī tagad. Kā liecības 
veiksmei/neveiksmei biznesā ir puspabeigtās mājas...Kārtību 
rajonā un attiecībās ar pašvaldību uztur Čigānu parlaments 
(barons). Šis rajons Soroku pilsētā ir tūristu iecienīts;

Tikšanās vēstniecībā Ķišiņevā ar vēstnieku un Goda konsulu;



Valde Rumānijā
Rumānijā iepazinās ar 2007.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu Sibiu un 

kūrortpilsētu Sinaju. To galvenās prioritātes – apkalpojumi tūrisma 
attīstībai;

ar Kristianas pilsētas priekšsēdētāja vietnieku, projektu vadītāju, VRG 
aktīvistiem. Realizēto projektu apskate: Etnogrāfijas muzejs, VRG 
projekti baznīcas īpašumos (baznīcas tornis, senais gaļas žāvētavas tornis 
un vietējo produktu popularizēšana, meklē iespējas astronomijas torņa 
atjaunošanai un ekspozīcijas ierīkošanai), Stārķu projekts un slimo 
dzīvnieku aprūpe;

Rasinari pilsētiņā ar VRG aktīvistiem, projektu vadītāju, skolas direktori un 
NVO aktīvistiem. Realizētie projekti un pilsētas apskate: baznīca, kultūras 
centrs, tikšanās domē.



Rumānija

• Abās tikšanās piedalās Rumānijas lauku tīkla 
nacionālā biroja vadība

• Cluj Napoc - ar reģiona VRG aktīvistiem.

• Projektus aktīvāk realizē pašvaldības (mazās 
infrastruktūras sakārtošana) un mazie 
uzņēmēji darbības dažādošanai.



LPIA mācību brauciens Igaunijā

• Setu zeme – saglabāta vienotība, pat nostiprinātas 
robežas pēc reformas

• ATR tikai šogad

• Rakvere - īpaša ar savu reālo attīstības programmu 
un tās izpildi (Mēru pakts- dzinulis, ES līdzekļi vismaz 3x 

vairāk kā citiem). Māju apsaimniekošana, siltināšana+ 

ventilācija. Bez maksas zemes gabali māju būvniecībai un 
pašvaldības investīcijas degradēto teritoriju attīstībai.

• PPP- peldbaseins, trenažieru zāle +SPA un viesnīca 





Igaunija

• Rakvere- zaļa, inovatīva un atraktīva

• Kultūrvēstures atraktīva atrādīšana (cietoksnis, 

Palmses muiža). Tikšanās ar vēstnieku.

• Publisko ēku modernizēšana, siltināšana.

• Skolu attīstība- no pirmskolas līdz vidusskolai, 

arodizglītībai, mūžizglītībai.

• Mūsu vecākiem labāk- nav jāmaksā PII mēneša 

maksa, tikai ēdināšana.

• Siltuma apgādes izmaiņas- no gāzes uz 

atjaunojamiem(2 koģenerācijas stacijas)



Igaunija

• Kohila - Latvijas Finiera mājvieta

• Kohilas pašvaldība pēc reformas nemainīgā 
teritorijā

• Rūpes par ceļu uzturēšanu

• Bezdarba faktiski Igaunijā

nav, darbinieku deficīts liels.



ICMA

• Pārdomu laiks.

• Ikgadējas sanāksmes Amerikā

• Eiropas aktivitātes

• Kopēji projekti, mācības?



Biedru maksa un  kvota
Biedru maksa Dalībnieku kvota

Rīga 1500 4 cilv.

Rep.noz.pilsētas 1000 4 cilv.

Iedz.sk.novadā:

vairāk par 20 000 800 4 cilv.

10 001 līdz 20 000 700 4 cilv.

5 001 līdz 10 000 600 3 cilv.

līdz 5 000 400 3 cilv.



LPIA budžets 2017. g. un plāns 

2018.g.        
Ieņēmumi 2017.(eiro)

Plānoti - 72 800

faktiski – 76 149

Plāns 2018.g. –91 500

Izdevumi 2017.(eiro)

plānoti- 72 800

faktiski (gaid.)- 57 000

Plāns 2018.g.- 91 500



Sanāksmes  un semināri 8 gados pašvaldībās



4 gadu atziņas

• Sanāksmes reģionos, tikai janvāris Rīgā

• Pieaudzis ikmēneša dalībnieku skaits

• Statūtu izmaiņas

• Tematu apskate un pašvaldību praktiskā 
pieredze

• Valdes darbs citāds

• Pusceļā no UDITE uz ICMA (sanāksme Latvijā 
un Čehijā)



Sanāksmes 2018.gadā
10.janvāris Rīga

2.februāris Roja

2.marts Aknīste

6.aprīlis Ikšķile

11.maijs Daugavpils nov.(20 g. pasāk.)

1.jūnijs Mazsalaca

3.augusts Grobiņa

7.septembris Koknese

12. oktobris Līgatne

2.novembris Viļaka

7.decembris Krimulda



2018.gadam ierosinātās tēmas:
• Reģionālā attīstība (nozares reģionos, nodarbinātība, 

vid.darba samaksa valstī, publ./priv.sektors,  pa nozarēm u.c.)

• Tūrisma nozare. Tūrisma produkti.

• Kādi esam Latvijas 100-gadē? Kā iebraukt simtgadē?

• ES struktūrfondu atdeve,  projektu iesniegumu 
izskatīšana/vērtēšana, problēmas – risinājumi, pieredze. NAP 
izvērtējums. Pārrobežu projekti

• Personāla atlase, darbinieku izvērtēšana, motivācija, 
atlīdzības nolikumi.  Konkurētspējīga atlīdzība pašvaldību 
darbiniekiem.

• Vides aizsardzība. Publiskie ūdeņi. Kontrole un sadarbība ar 
VVD  



2018.gada tēmas

• Sadzīves atkritumu dalītā vākšana, šķirošana. 
Pašvaldību sadarbība atkritumu reģionā

• Valsts kontrole. Grāmatvedības jautājumi. 
Nodokļu iekasēšana.

• Aktualitātes būvniecības likumdošanā. 

• Kā gudri apsaimniekot pašvaldības īpašumu?

• Gada pārskats



Paldies par sadarbību un 

līdzdarbību visiem!
• kolēģiem, kas šogad bija 
“namatēva” lomā un par čehu 
uzņemšanu

•par ierosinājumiem, 
uzmundrinājumu, 
priekšlikumiem, konstruktīvu 
kritiku!

•visiem par aktivitāti ikmēneša 
sanāksmēs! 

•LPMC par apmācību

•LVM par atbalstu un 
sadarbību

•LPS kolēģiem par palīdzību 
jautājumu gatavošanā! Īpašs 
paldies Dainai!!!

•kolēģiem un draugiem Čehijā, 
Slovākijā – par pleca sajūtu un 
abpusējo pieredzi!



Paldies LPIA valdei par darbu 4 
gadu garumā!



Veiksmīgu un radošu nākošo 
periodu!


