
     ANKETA 
LPIA darbības novērtējumam 2019.gadā un priekšlikumi 2020.gadam 

 
                                                                                                        

Plusi  LPIA darbībā 
2019. gadā 

• Vienīgi plusi, jo tēmas aktuālas, teorija sasaistīta ar praksi, 
iespējams apskatīt citu pašvaldību pieredzi 

• Ļoti saturīgi un aktuāli problēmjautājumu semināri. Paldies! 

• Iespēja dzirdēt jaunumus, tikties ar kolēģiem, mācīties. 

• Liels paldies par pārdomātiem, interesantiem semināriem. 
Vienmēr noderīgas un aktuālas tēmas 

• Ir ļoti labi 

• Apvienojas pašvaldību izpildinstitūciju vadītāji, lai dalītos 
pieredzē, veidotu savstarpējus kontaktus turpmākam darbam 

• Asociācija ir vajadzīga gan katra kompetences izaugsmei, gan 
nozarei kopumā. Savstarpēja tikšanās, pieredzes un viedokļu 
apmaiņa palīdz, iedrošina, atbalsta. 

• Iespēja tikties ar kolēģiem, pārrunāt sasāpējušus jautājumus, 
domu apmaiņas palīdz rast risinājumu problēmām 

• Semināros tiek pārrunātas problēmas, kas aktuālas pašreizējā 
laika posmā 

• Kopumā izskatīti visi aktuāli jautājumi sanāksmēs 

• Tikai plusi, jo ir iespēja satikties ar vairākiem kolēģiem 
vienlaicīgi un par problēmjautājumiem dzirdēt vairākus 
risinājuma variantus. Iespēja pakāpeniski apskatīt visu Latviju. 

• Regulāri tiek rīkotas sanāksmes par dažādām pašvaldībām 
aktuālām tēmām. Apmierina piesaistīto lektoru kvalifikācija un 
spēja izskaidrot tēmas 

• Patika organizētās ikmēneša sanāksmes. Operatīva, skaidra 
informācija par aktuāliem jautājumiem. 

• Plus ir ikmēneša tikšanās ar kolēģiem, izpilddirektoru darbam 
nepieciešamās info apskate 

• Tikšanās ar kolēģiem, aktuālo problēmu un to atrisināšanas 
pārrunas neformālā gaisotnē, pieredzes apmaiņa. 

• Ļoti labas novadu apskates, 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 

• Notiek regulāra informācijas apmaiņa par aktuāliem 
jautājumiem un labākiem risinājumiem mūsu ikdienas darbā. 

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

• Viennozīmīgi pozitīvi; Pārsvarā plusi;  Tikai plusi. Visi pasākumi 
labi organizēti; kopumā tikai pozitīvi, labi organizētas sapulces, 
paldies! 

mīnusi • Reizēm par tālu sanāksmju vieta 



• Tādu īsti nav, ja nu vienīgi vajadzētu biežākas pauzes starp 
lektoru uzstāšanos. Ja no rīta jābrauc uz otru Latvijas malu, tad 
automašīnā esi jau nosēdējies un ja vēl sanāksmē ilgstoši jāsēž 
un vēl atpakaļ jābrauc, reizēm tās sēdēšanas ir par daudz. 

• Daudz neaktuālu tēmu tieši izpilddirektoru darbam. Visas 
tēmas, kas sasitošas izpilddirektoram, labi prezentētas, labi 
lektori, uzmanīga, klusa auditorija... 

• daudzas valsts instances, kas informē, nav sagatavojušās un 
nepārzina mazo pašvaldību reālo situāciju; 

• Tādus neatceros; pagaidām nav; nav vērā ņemami mīnusi;  

• Reizēm kļūdāmies lektoru izvēlē un nesagaidām cerēto 
rezultātu. 

• Seminārus tomēr vajadzētu rīkot ar pauzēm, lai nav jāsēž 4h no 
vietas! 

• Mīnusu nav, tā turpināt! 

ieteikumi 
sanāksmju tēmām 
2020.gadā 

• Par kapitālsabiedrībām, to pārraudzību 

• Pašvaldībām ir ļoti būtiski, ka viņu teritorijā ir attīstīta 
uzņēmējdarbība. Vēlos, lai tiktu runāts par pašvaldību 
iespējām, citu pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā. Par 
pašvaldību izveidotajiem industriālajiem parkiem. Pieredze, 
riski, kļūdas. 

• iekšējās kontroles sistēmas izveide. Funkcionālie auditi 
pašvaldībā.  

• korupcijas apkarošanas plāni. 

• Atkritumu apsaimniekošana, dalītā vākšana, bioloģiski 
noārdāmie atkritumi, riepu vākšana. Aprites ekonomika valstī 
un ko var ietekmēt pašvaldība (Cēsis, Salacgrīva- pieredze) 

• Iepirkumi, cenu aptaujas 

• Likumdošana pašvaldību darbā 

• Dizaina domāšana 

• Viss, kas jāpārzina izpilddirektoriem ATR sakarā. Novadu 
apvienošana un ar to saistītie jautājumi. ATR- ko no tā iegūs 
iedzīvotāji? Kā strādāsim un veidosim jaunos novadus? 
Teritoriālā reforma, tikšanās ar ministrijas ierēdņiem. 
Sagatavošanās process reformai. Administratīvi teritoriālās 
reformas sagaidāmie rezultāti. 

• Vadības jautājumi 

• Apskatīt  aktuālos jautājumus 

• DI procesa norise 

• Kanalizācijas sistēmu decentralizācija (vairāk plusi vai tomēr 
mīnusi?) 

• Profesionālās ievirzes un interešu izglītības organizēšana 

•  Pirmskolas izglītība, bērnu atvešana/aizvešana no b/d, , 1.-
4.klašu bērni- cik ilgs ceļš līdz skolai?  



• Autoceļu ikdienas uzturēšana. Kā saglābāt grants ceļu segumu 
un nekaitēt uzņēmējiem? Kad ceļiem domātā nauda nonāks uz 
ceļiem? 

• Plānotās izmaiņas bāriņtiesu darba organizācijā 

• Darbinieku novērtēšanas noteikumi, atlīdzības likums. Mainīgā 
un attālinātā darba laika iespējas pašvaldībā. Pārmaiņu vadība. 
Darbinieku motivācija. Kā atbrīvot slinkos darbiniekus- pareizi 
izstrādāti līgumu noteikumi. Darbinieku motivācija pārmaiņu 
laikā. 

• Ekonomikas apskats (līdzīgi kā Kazāks) 

• Drošība 

• IT. pašvaldību pienākumi BIS un daudzu citu institūciju IS 

• Sporta attīstība, valsts finansējums tam. Kultūras un sporta 
darba organizēšana. 

• Enerģijas ekonomija, energoefektivitāte, ēku siltināšana 

• Daudz tiek runāts par enerģijas ekonomiju, energoefektivitāti, par 
ēku siltināšanu, par Latvijas apņemšanos samazināt CO2 izmešus. 
Bet nekur nedzirdu runājam par tādu būtisku CO2 samazināšanas 
iespēju kā pašvaldību pārziņā esošo katlu māju efektīvu darbību. 
Nezinu, kādu daļu Latvijas mērogā sastāda pašvaldības katlu mājas 
un cik tās saražo MWh, bet redzu, ka daudzās vietās pašvaldības īsti 
nav ieinteresētas to efektīvā darbībā. Vēl aizvien pie mums ir 
sastopamas katlu mājas, kurās siltumu ražo ar malku, kur katlu 
lietderības koeficients ir ļoti zems. Bieži vien pašvaldībām galvenais 
kritērijs ir, lai pietiek siltums pašvaldības ēkām un iedzīvotājiem, lai 
neviens nesūdzas. Konkurences nav, kā mākam tā ražojam siltumu. 
Gribu dzirdēt tēmas saistībā ar katlu māju energoefektivitātes 
uzlabošanu. Kādi pozitīvie piemēri, ko varam darīt, kāpēc 
nepieciešams paaugstināt to efektivitāti. 

• Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

• Gada 2.pusē par publiskajiem ūdeņiem vēlreiz  

• Valsts kontroles revīziju rezultāti, plāni 2021.gadam 

• Tēmas atkarīgas no konkrētā brīža likuma izmaiņām. 
2019.gadā bija interesantas un noderīgas. 

• Trauksmes likums, būtībā skaidrojums par likumu saistībā ar 
pretkorupcijas likumu. 

• Lauksaimniecības nozares attīstība. 

• Jaunais Administratīvās atbildības likums.  

• Vairāk reklamēt pašu kolēģu labo praksi. 
 

Vai, Jūsuprāt,  
ārvalstu pieredzes 
semināri ir noderīgi? 

Jā    (gandrīz visi)                                (2x nē) 
 

Ja “jā”, tad kādas 
tēmas un kurā valstī 
būtu nepieciešams 
papētīt 2020.gadā? 

Valstis ar līdzīgu mentalitāti, līdzīgu klimatu- Lietuva, Igaunija, citas A-
Eiropas valstis. ES valstis. Vācija. Ungārija. 
Baltijas valstis. 2-3 dienas Igaunija vai Lietuva. 
Skandināvijas pieredzi. Somija, Zviedrija. 



Atkritumu apsaimniekošana un citi pašvaldības pakalpojumi. 
Ūdenssaimniecība, mājokļi...  
Skolēnu pārvadājumi, skolu tīkls... 
Būvdarbu iepirkumi. ES fondu finansējums. Aizdevumi. 
Pašvaldību īpašumā esošo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un 
apsaimniekošana. 
Kā ATR risināta citās valstīs? Pašvaldības teritoriālā struktūra. Vācijas 
piemērs- ko kurā līmenī  lemj un risina? 
Baltijas valstis, administratīvais sadalījums, pārvaldība. 
Parki, dārzi, apzaļumošana, ceļi, infrastruktūra, komunālā saimniecība. 
Kā kailsalā, apledojumā ceļu problēmas risina skandināvi? 
Tūrisma sadarbība un attīstība reģionos. 
Inovācijas pašvaldību pakalpojumos 
Pašvaldību reforma un skolu tīkls Igaunijā, lauku iedzīvotāju 
pārstāvniecība pašvaldībās. 
Reģionālā reforma- kā labāk darīt, kā nedarīt? 
Sociālie jautājumi- ar garīgās veselība traucējumiem izvietošana 
pašvaldības dzīvokļos, cietumnieku rehabilitācija, dzīvokļu iedalīšana. 
Sporta finansēšana jebkurā sadraudzības valstī  
Kā citās valstīs atbalsta (piesaista) jaunos uzņēmumus veidot ražotnes 
nomaļās vietās? 
Uzņēmējdarbības veicināšanas instrumenti pašvaldībās; Pašvaldību E-
pakalpojumi; Iedzīvotāju piesaiste;... 
Publisko ūdeņu apsaimniekošana. Vidējās izglītības sistēma. Darbs ar 
jauniešiem. 
Iedzīvotāju iesaiste savas apkaimes attīstībā, pašvaldību 
līdzfinansējuma prakse privātīpašumu sakārtošanā. 

citi priekšlikumi 
LPIA darba 
uzlabošanai 
 

 LPIA darba organizācija ir augstā līmenī, ir pārdomāta katra 
sanāksme. Paldies! 
Interesantas  lekcijas no citu nozaru speciālistiem, piem., interesanta 
bija A.Ērgļa lekcija 
Vairāk lobēt mūsu intereses Saeimā, pieaicināt Saeimas deputātus uz 
mūsu semināriem 
Ātrāk reaģēt uz saeimas lēmumiem (arī piketiem) 
Turēties kopā, kā iepriekš! 
Labs formāts- semināri 1x mēneši un pirmajā piektdienā.  
Paldies! Tā turpināt!- šādi un līdzīgi ieteikumi daudzreiz. 
LPIA pietiekami labi strādā. Izturību! Tādā pat garā tik uz priekšu! 
Ir jau labi, tā turpināt un nepagurt no politikas... 
Darbs labs, tā turpināt. 
Apvienība darbojas ļoti labi, ļoti organizēti. Lai veicas arī turpmāk! 
Varbūt būtu iespējams semināru daļu ierakstīt video formātā un 
ievietot LPS mājaslapas videoarhīvā.  
Lai viss iecerētais piepildās! 

 
 

 


