
 
 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU SAPULCE 

 

PROTOKOLS 

 

2019. gada 6. decembrī      Mārupe 

                                              

 

 

Sanāksme atklāta       plkst.10.00 

Sanāksmi vada           LPIA priekšsēdētājs I.Virsis 

Sanāksmi protokolē   LPIA valdes loceklis A.Bukovskis.  

Sanāksmē piedalās     skat. pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapas. 

 

Darba kārtība: 

1. Uzrunas un Mārupes novada prezentācija 

2. Cik stipra ir Latvijas demokrātija? 

3. LPIA valdes atskaite par darbu 2019. gadā un priekšlikumi 2020.gadam. 

 

1.§ 

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs LPIA gada sapulces 

dalībniekiem akcentēja Mārupes novada aktualitātes, sasniegumus, ieguldījumus 

autoceļu un izglītības infrastruktūra, kā ari tūrisma un vides labiekārtošanas attīstībā. 

Viņš akcentēja, ka Mārupes novads ir viens no jaunākajiem novadiem Latvijā, tomēr 

iedzīvotāju skaits tajā strauji pieaug.  

Novadā ir viens no augstākajiem bērnu dzimstības rādītājiem valstī, tāpēc īpaši tiek 

domāts par pirmsskolas izglītības iestāžu un skolas attīstīšanu. Ņemot vērā, ka novadā 

dzīvo liels skaits ģimeņu ar bērniem, tiek ieguldīts rotaļu laukumu un ģimenēm 

draudzīgas infrastruktūras veidošanā. Tāpat Mārupes novads ik gadu rīko dažādus 

kultūras, aktīvās atpūtas un sporta pasākumus.  

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis izpilddirektoriem 

pateicās par darbu un akcentēja šīs nedēļas aktualitāti galveno aktualitāti – Eiropas 

Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu 

vizīti, kuri Latvijā bija ieradušies ārkārtas faktu noskaidrošanas vizītē, analizējot 

iespējamos Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpumus administratīvi teritoriālās 

reformas procesā. G.Kaminskis uzsvēra, ka ir svarīgi Latvijā ievērot demokrātijas 

principus un novērtēt dialoga svarīgumu. Arī jaunajā gadā LPS aktīvi strādās pie 

pašvaldībām būtiskiem jautājumiem, turpinot pārstāvēt pašvaldību intereses sarunās 

ar valdību un citām institūcijām, sekmējot demokrātijas principu ievērošanu. 

 

 



Mārupes novada izpilddirektors Kristaps Ločs iepazīstina kolēģus ar novadu 

(prezentācija pielikumā). 5 ciemi – Mārupe, Tīraine- lielākie. 3-4% pieaugums katru 

gadu iedz. skaitā, 33,2 gadi- vid.mārupieša vecums. 364 jaundzimušie katru gadu. 

Liels izaicinājums, jo infrastruktūra tik ātri netiek līdz. 

Budžets. Izdevumos sāpīga pozīcija- iemaksā 12% PFIF, bet aizņemties nevar, ir 

līdzekļu deficīts. Administrācijā 42 darbinieki, 4,5% administrat.izdevumi, vieni no 

zemākajiem valstī. 

Izglītība. 300-400 bērni gadā ir pieaugums. Ir arī privātās. PPP projekts- Zeltrīti 

(bērnudārzs), pēc tā parauga, labojot kļūdas, uzcēla vēl vienu. Somijas pieredze 

palīdzēja izlemt par labu zemes siltumsūknim. 

Šogad ieguva valsts ģimnāzijas statusu, liels pedagogu un domes darbinieku 

panākums. Papildus uzlikti moduļi, lai var nodrošināt pamatskolēnu darbu. 

Mārupē dzīvo zaļi- visi šķiro atkritumus (katrā mājsaimniecībā gandrīz, 82! latvijā 

52%).  

Labs ceļu tīkls, vienmēr iztīrīts, izņemot uz privātmājām, kur nedrīkstam. Rožu ielas 

veloceliņš un Daugavas ielas rekonstrukcija- ES fondu projekti. Noasfaltēts līdz 

lidostai zemes ceļš, momentā attīstās UD, veidojas loģistikas centri, darba vietas. 

Saņēmuši LIAA balvas- eksportspējīgi, investīcijām draudzīgi. 

BMX trase, ledus halle, sporta laukumi. Iedzīvotājiem pieejami, apmeklē kupli. 

Par godu Baltijas ceļa jubilejai, 40 minūtes nobloķēja gaisa satiksmi un kopā ar 

Babītes deju kolektīvu uz skrejceļa nodejoja. 1.galamērķis- 7 miljoni tūristu 

apmeklēja Mārupi (lidosta). Ko darīt Mārupē?- 1.golfa laukums, zirgi, purvu laipas, 

skats uz lidmašīnām. 

Filmiņa. 

2.§ 

 

Valsts Prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis uzrunā Latvijas 

izpilddirektorus gada sapulcē un prezentē viedokli par demokrātiju Latvijā. 

Latvija kļuvusi bagātāka, mazākas iespējas no ES fondiem. Lielbritānijas izstāšanās 

stāsts vēl neskaidrs, nezinām īsti, kāda būs ietekme. Latvija ir aktīva ES valsts, 

premjers labi pārzina Briseles virtuvi, var labi aizstāvēt mūsu jautājumus. Ir lietas, kas 

ātri jāveic- finanšu sektora sakārtošana! Banku dēļ negribētos, ka nokļūstam kādā 

pelēkā sarakstā. Esam iemetušies pretējā grāvi, jo cilvēki gandrīz nevar atvērt kontu. 

Latvijā patīk runāt (dragāt) visaugstākajos toņos, mums ir bailes, bailes no reformām. 

Igauņi  kritizē savu valdību un saka, ka latviešiem ir labāk, bet igauņi ir izlēmīgāki, 

tikuši tālāk. Riski joprojām mums pastāv un velka slīdz no padomju gadiem, viens no 

tiem ir korupcijas risks. Lietas darīt zeme tepiķa- vai to mēs gribam? 

Risks ir arī izglītības trūkums! Trūkumu var novērst caur konkurenci, iesaistot jaunus 

cilvēkus, jaunas metodes! 

Zemo algu piedāvājums ir beidzies, mēs to vairs neizturam, un tas nevar būt mūsu 

ceļš!  

Parādās jaunas iespējas ietekmēt cilvēku prātus, avīzes lasa arvien mazāk. Finansē 

citus, ietekmīgākus līdzekļus. Pat reizumis cilvēki nesaprot, kā viņi tiek ietekmēti. 

Neliela izklaide ar senatoru facebook kontiem bija sīkums, bet militāristu ietekme, 

manipulācijas pat viegli iespējamas! Latvijā ir pat labāka situācija- mēs esam rūdītāki, 

mazāk noticam visam. Ietekmēšanas saturs nemainās, mainās līdzekļi! 

Pašvaldībām ir sarežģīts darba fons. Arī reforma šobrīd. Viena maza pašvaldība 

tālejoši nevar plānot, reformu vajag. 

Pirmā sāpe, kā nodarbināt savas teritorijas iedzīvotājus, kā būt mobiliem! Esam 

mobili Eiropā, bet savā zemē neprotam mobilitāti nodrošināt. Lielākā pašvaldībā var 



darīt efektīvāk darbus. Jā, visi darbinieki varbūt nesaglabās darba vietu, bet tas ir 

objektīvi. Mārupe ir Rīgas pagarinājums. Mārupē vairāk darba vietu kā iedzīvotāji. 

Interesanti, cik mārupieši strādā Mārupes darba vietās, cik iebrauc no citām 

pašvaldībām. 

Reformas problēma nav pati reforma, bet, kā veic šo reformu! Ikšķiles pārstāvji 

bija pilī, izdiskutējām. Lielākā sāpe- pietrūkst dialogs! Pašvaldības vairāk runā ar 

iedzīvotājiem, jo tuvāk tiem. Labi, ka Pūce tikās ar iedzīvotājiem. 

Novēl pašvaldībām runāt ar iedzīvotājiem, uzklausīt un iedzīvotājiem  tikt 

saklausītiem! 

Reforma jāveic tiešām runājot vienam ar otru, viena lieta ir statistika (objektīvi), ir 

saites starp novadiem un vietām, arī tās nevar ignorēt! Viedokļus jāuzklausa visus. 

Jāsaka arī tas, ka valdība atbildēs jebkurā gadījumā par rezultātu! Un lēmums pēc 

viedokļu uzklausīšanas ir jāpieņem. 

Ivo Virsis- pašvaldības lielākā daļa, domāju, nebaidās no reformām, jo lielākā daļa 

ir jau lielas reformas veikušas savās teritorijās (skolu t;ikla optimizācija u.c.), bet 

šoks ir par veidu, par cinismu, augstprātību, kā veic reformu. Nesapratne, cinisms, 

augstprātība, neieklausīšanās- liels lāča pakalpojums nākamajiem reformu 

veicējiem.- Tā saprotu, ka veids, forma ir nepareizi izvēlēta! un vēl – jādod pārliecība 

mazajiem novadiem, ka arī viņu pārstāvniecība būs, ka viņu balss tiks saklausīta! 

 

3.§ 

 

LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis iepazīstina ar LPIA valdes atskaiti par darbu 

2019.gadā un ieteikumiem 2020.gadam (prezentācija pielikumā) 

Statistika. Apmeklējumi. Sanāksmes 2019.gadā ļoti apmeklētas. 

Kolēģu pieredzes stāsti- ļoti atzīti! Paldies! 

Anketas. Labi priekšlikumi un informācija, ko vēlas dzirdēt semināros un no 

kolēģiem. 

Atziņas – Asociācija -gan katra kompetences izaugsmei, gan pašvaldību cunftei  

kopumā. Savstarpēja tikšanās, pieredzes un viedokļu apmaiņa palīdz, iedrošina, 

atbalsta. Ļoti vērtīgas ir izbraukuma sanāksmes, kad labāko redzam klātienē un dabā. 

Var iepazīties ar interesantu uzņēmējdarbību. Ļoti labi, ka prezentācijas pieejamas 

LPS mājas lapā Galvenais, ka asociācija apvieno vienā veselā visas Latvijas 

pašvaldības. Plašs semināru tēmu klāsts 

Informācijas apmaiņa par aktuāliem jautājumiem, kolēģu pieredzes stāsti  par  

labākiem risinājumiem mūsu ikdienas darbam. 

Valdes darbība. 

LPMC – izpilddirektori mācās, tas pozitīvi. 

Ārvalstu pieredzes apmaiņas semināri vērtīgi darbam. 

Starptautiskā sadarbība ar čehiem turpinās jau 21 gadu. Šovasar čehu kolēģu vizīte 

bija  Vidzemē. Paldies kolēģiem par labajiem semināriem, par lieliski noorganizētu 

vizīti! 

LPIA budžets -  pārsvarā sanāksmju, semināru organizēšanai, arī valdes sēžu 

nodrošināšanai. Šogad bija Mobilitātes projekts, kas palīdzēja paanalizēt vairākus 

jautājumu blokus un gūt pieredzi mums par piemēru liktajās zemēs Dānijā un Islandē. 

2020.gada sanāksmes saplānotas: 

10.janvāris Rīga 
7.februāris Rundāle 

6.marts Aloja 



3.aprīlis Brocēni  

8.maijs Mērsrags 
5.jūnijs Riebiņi 

7.augusts Iecava  
4.septembris Cesvaine  

2.oktobris Baltinava 

6.novembris Lubāna 
4.decembris Stopiņi 
 

Tēmas ieteiktas ļoti daudz, jāizvērtē. 

 

Par ICMA:  Starptautiskā pašvaldību pārvaldīšanas asociācija 

ICMA organizācijas galvenais mērķis ir veicināt pašvaldību profesionālu pārvaldību 

Asociācija nodarbojas ar apmācībām, pētījumiem un pieredzes apmaiņu. 

2019.gadā uzsākts projekts – slēgts ICMA biedru tīkls, kurā var sazināties un 

individuāli dalīties ar pieredzi vai uzdot jautājumus. 

var iestāties individuāli, vērtīgi semināri ASV ikgada kongresu laikā. ASV notiek 

ikgadējā biedru konference. 2018.gadā uz šādu konferenci pulcējās 3413 dalībnieku, 

no kuriem 2668 biedri, lai diskutētu par aktuālākajiem jautājumiem pašvaldībās. 

Papildus tika nopirktas 373 virtuālās pieejas konferencei. 

Partnerības līgumu ir izskatījusi LPIA valde un atbalsta tā noslēgšanu un deleģē par 

LPIA pārstāvi G.Goguli. (Atbilstoši asociācijas statūtiem lēmums par līguma slēgšanu 

ir jāpieņem biedru kopsapulcē ) 

www.icma.org 

Partnerības pamatnoteikumi: 

• Nodrošina divu pārstāvju uzņemšanu konferenču apmeklējuma laikā bez 

maksas(+5d.viesnīca) 

• Reizi gadā jāiesniedz publikācija ICMA izdevumos.  

• Mācību materiālu apmaiņa 

• Deleģē asociācijas pārstāvi, kurš vada sadarbības koordināciju, apmācību, 

darba plānu sastādīšanu utml.  

• Iespēja  pieteikties  starptautiskajām apmācības stipendijām. 

 

Paldies visiem par sadarbību – LPS, LPMC, LVM, jauniešiem! Paldies valdei par 

idejām, par veltīto laiku asociācijas darbam! 

Veiksmi 2020.gadā! 

  

Nolemj:  

1.vienprātīgi  apstiprināt LPIA valdes atskaiti par darbu 2019.gadā 

2. vienprātīgi apstiprināt LPIA 2019. gada faktisko un 2020. gada plānoto ienākumu 

un  izdevumu tāmi. 

3. vienprātīgi  deleģēt LPIA valdi noslēgt Partnerības līgumu ar Starptautisko 

pašvaldību pārvaldīšanas asociāciju (ICMA) un par pārstāvi sadarbības koordinācijai 

un citiem organizatoriskajiem pasākumiem deleģēt LPIA priekšsēdētāja vietnieku 

Guntaru Goguli. 

 

Sapulci beidz       plkst. 13.00 

 



Novada apskate:  

I maršruts: Mārupes novada Dome – Polipaks – Biznesa Vēstniecība - Madara 

Cosmetics – Mārupes novada Dome 

II maršruts: Mārupes novada Dome  - Madara Cosmetics – Biznesa Vēstniecība – 

Polipaks  – Mārupes novada Dome   

III maršruts: Mārupes novada Dome  - Mārupes Siltumnīcas – Madara Cosmetics – 

Biznesa Vēstniecība – Mārupes novada Dome  

IV maršruts: Mārupes novada Dome – Biznesa Vēstniecība – Madara Cosmetics – 

UAV Factory - Mārupes novada Dome 

 

Sapulces vadītājs                                                                                       I.Virsis 

 

Protokolēja                                                                                                 A.Bukovskis. 

 


