
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijas gada atskaites sapulce

2018.gada 7.decembrī 

Krimuldas novadā



LPIA skaitļos

Kopā Latvijā 119 pašvaldības

LPIA dalībnieces- 118 pašvaldības

Visas gada  sanāksmes (11)  apmeklējušas 3 

pašvaldības (Carnikava, Smiltene, Vecumnieki)

7-10 sanāksmēs piedalījās 43 pašvaldības. 4-6 reizes 

bijušas 34 pašvaldības

Regulāri sanāksmes apmeklē 74% pašvaldību.

Aktīvākie – Zemgale (89% ir regulāri)





Izpilddirektoru nomaiņa

Kopā pēc vēlēšanām nomainījušies izpilddirektori 34 pašvaldībās

Pērn :

25 pašvaldībās iecelti jauni izpilddirektori 

Kāpēc ilgstoši jau neieceļ izpilddirektoru?  strādā pienākumu 
izpildītājs (piem., Cēsis, arī Daugavpilī, Ķekavā)

Ogrē ilgstoši nav izpilddirektors, šobrīd nav arī Baldonē, Lielvārdē

Kāpēc tik daudzi nomainījās šogad? Un, vai tam sakarība ar 
apmeklējumu?





Kāds bija šis gads?



Sanāksmes 2018.gada 1.pusgadā
11.01. Rīga

68/106
Stresa pārvaldība, ekonomika

02.02. Roja

56/118

Tūrisms

02.03. Aknīste

47/107

LR 100

06.04. Ikšķile

70/139

ES fondi reģionos

09.05. Mazsalaca

53/139

Ugunsdrošība, pirmā palīdzība, 

zvejas kontrole

01.06. Daugavpils 

novads  53/109

Jaunieši reģionos, Meža dienas un 

LPIA 21!



Sanāksmes 2018.gada 2.pusgadā

03.08. Grobiņa

48/118

Atkritumi, ceļi

07.09. Koknese

77/157 

Kontrole pašvaldībās, vietējo 

produktu portāls, Zivju fonds

05.10. Līgatne

71/160

Valsts kontrole, būvniecība, koka 

mājas

02.11. Viļaka

50/117

Iepirkumi 

07.12. Krimulda 

61/150

Gada atskaite, Latvijas valsts 

tapšana



Sanāksmju apmeklējums

Visapmeklētākās sanāksmes Koknesē, Līgatnē un  
Ikšķilē  

• 77- 71- 70 pašvaldības

• 157-160 – 139 dalībnieki

Aktīvākie reģioni: Zemgale (89% pašvaldības apmeklē 

sanāksmes regulāri), Pierīga (75%), Kurzeme (72%), un 
tad - Latgale (70%),  Vidzeme (68%) un lielpilsētu 
grupa (56%)



LPIA 21



Valde un LPIA dibinātāji Liepājā



Rīgā



Rojā



Aknīstē 
Jānis Streičs 

Padomāsim par tēmu 

LATVIEŠU    

NACIONĀLAIS RAKSTURS  

------------------- 
       Interesants dokuments ir divu Kurzemes mācītāju raksts par „Latviešu zemnieka 

labajiem un sliktajiem tikumiem” 1827. gadā izdotajā ,,Latviešu avīzē.” 

Lūdzu ieklausieties:  

Labie tikumi: 

1. Latvietim ir dievbijīgs prāts un ticības mīlēšana un cienīšana. 

2. Latvietis mājo labprāt. (Labprāt uzņem viesus) 

3. Latvietis visnotaļ ir devīgs un labsirdīgs. 

4. Latvietis ir saudzīgs, padevīgs un gatavs sadzert ar savu ienaidnieku. 

5. Latvietis ir goda cilvēks.   

6. Latvietis ļoti mīļo savu tēvu zemi un savu kārtu. 

7. Latvieša jautrais prāts un mudra(naska) galva uz mācībām.  

8. Latvietis prot ciest un mirt. 

 

Sliktie tikumi: 

1. Latvietis ir žūpis un negausis. 

2. Latvietis ir māņticīgs. 

3. latvietis ir nepateicīgs. 

4. Latvietis ir liels nebēdnieks. Gatavs uz dumpi un viegli iespaidojams. 

5. Latvietis, kārīgs būdams, par sevi vien domā un par citiem nedomā. 

6. Latvietis ir vēstu kārs. (zinātkārs) 

7. Latvietis neder labi ar saimnieku. 

8. Latvietis ir liels sūdzētājs. 
 



Ikšķile



Mazsalaca



LPIA un čehu kolēģi Meža dienās 
Juzefovas parkā 01.06.2018.



Grobiņa



Koknese



Līgatne



Viļaka



Kā jūtas izpilddirektori?

• Vai anketas parāda īsto sajūtu? 

• Ko nozīmē mūsu LPIA budžetam  
reģistrēšanās un neierašanās sanāksmēs?
• Ir vēl  pašvaldības, kas piesaka vairāk dalībnieku, bet ierodas mazāk 

uz sanāksmi vai neierodas, laicīgi neatsakot

• Ko liecina sanāksmju apmeklējums?

• 26 pašvaldības bijušas biežāk uz sanāksmēm,

• Bet – 24 mazāk kā 2017.g.

• Pārējās (69)- +/- 1 vai nemainīgi



No Jūsu anketām:

• Iespēja  tikties ar kolēģiem, apspriest problēmas, to 
risinājumus, konsultēties ar pieaicinātajiem lektoriem, 
speciālistiem

• saistošas sanāksmju tēmas

• ir iespēja apskatīt, kā strādā kolēģi citās pašvaldībās, kā citas 
pašvaldības attīstās, ko dara savādāk 

• Jebkura prezentācija ir izglītojoša. Interesē apskates objekti.

• plašs apskatīto tēmu klāsts un profesionāli, zinoši runātāji. 
Negatīvi tas, ka pārāk īss tēmu apskates laiks. 

• Ir ok! Ļoti labi un nepieciešami semināru temati, aktuāli.



Vēl no anketām 
• Ir atsevišķi interesanti un aktuāli jautājumi, mīnusu praktiski 

nav, ja, nu vienīgi, sanāksmes vietās dažreiz ir grūti nokļūt, 
pārāk lieli  attālumi. 

• Mīnusi ir vienīgi sliktie laika apstākļi, kas traucē brīžiem 
pilnībā izbaudīt katra novada jaukumus.

• Šogad pats reti piedalījos, diemžēl, tā sanāca.  Kur biju, viss 
labi organizēts! Tā turpināt!

• Pozitīvi vērtējama nenogurstoša aizrautība par uzticēto.

• Galvenais trūkums - pieaicinātie jomas eksperti vairākkārt ir 
bijuši mazāk praktiķi un vairāk neinteresanti teorētiķi.



Priekšlikumi (no tiem, kas organizēja)

Sanāksmju rīkošanā, domāju nepieciešama 
lielāka perioda plānošana, lai konkrētā 
tikšanās vietā jau mēnesi iepriekš ir pieejama 
pilna informācija par dalībnieku skaitu un 
dalībnieku skaitu, kas piedalīsies novada 
apskatē. Tā ir ne tikai resursu ekonomija 
(pārtika, transports), bet galvenokārt tas, ka 
mazākam novada apskatītāju skaitam, kā tas 
nereti beigās sanāk, var izveidot saturīgāku, 
izzinošāku un pilnvērtīgāku programmu. 



Priekšlikumi 

Cilvēks- cilvēkam atkal ir topā, tas esot pamatu 
pamats visās jomās. Paldies par šī pamata 
nodrošināšanu! Domāju, ka braucieni pie 
kaimiņiem ir tas virziens, kas jāturpina.

Sanāksmēs  jāturpina pašvaldību labās prakses 
piemēru prezentācijas sanāksmes tēmu 
ilustrācijai. Vajag vairāk,- lai ir kādas 3 
prezentācijas katru reizi! – VAI ESAM GATAVI?



Atziņas

• Sanāksmes reģionos, janvārī Rīgā

• Pieaudzis ikmēneša dalībnieku skaits

• Tematu apskate un pašvaldību praktiskā 
pieredze palīdz darbā

• Kolēģu satikšanās atvieglo ikdienu



Valde 



Valdes darbība  

• LPIA finanšu plānošana un kontrole

• LPIA sanāksmju un semināru plānošana

• Sadarbība ar valsts un uzņēmēju organizācijām

• Pārstāvniecība LPS valdē

• Starptautiskā sadarbība- kontaktu uzturēšana

• Jauno kolēģu apmācības un konsultēšana

• Valdes tematisko diskusiju galvenā tēma šogad: 
uzņēmējdarbība reģionos.



Apmācības  LPMC

Pašvaldības darba vadība un   administrēšana
(160h un profesionālās pilnveides izglītības apliecība)

13.10 2017. -27.04.2018., mācības pabeidza 27 
dalībnieki

19.10 2018. -26.04.2019, piedalās 18 dalībnieki

Aglonas, Madonas un Daugavpils novada darbinieki 
apgūst programmu gan 2017., gan 2018. gadā 



Citi semināri

68 izpilddirektori LPMC mācījušies arī citos semināros un 
izglītības programmās: Aktualitātes publiskos iepirkumos. 
Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošana iepirkumu 
veikšanā. Lauku ceļu projektēšana un būvniecība. Ceļu 
uzturēšana. Kapsētu saimniecība Latvijā. Valsts kontroles 
atziņas pēc revīzijas par pašvaldību. Darbinieku novērtēšana 
mūsdienīgā organizācijā. Jaunā Datu aizsardzības regula. 
Amatiermākslas administrēšana pašvaldībā. Efektīva 
elektroenerģijas pieslēgumu pārvaldība. Par pašvaldību 
piedalīšanos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Korupcijas 
riski un to novēršanas pasākumi publiskas personas institūcijā 
– pašvaldībā. Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde 



LPIA mācību brauciens Lietuvā

• Pašvaldību prioritāte ir apmierināti iedzīvotāji un sakārtota 
vide teritorijā. Lietuvieši veiksmīgāk izmanto ES fondu 
līdzekļus ilgtermiņa attīstības veicināšanai  reģionos. 

• Lielu uzmanību  pievērš ceļu infrastruktūras uzlabošanai, 
lauku ceļu asfaltēšana, lai savienotu vietas, tas saīsina 
nokļūšanas laiku. Lielu vērību piegriež  jaunajām 
tehnoloģijām, ergonomiskām ēkām. 

• Pašvaldību problēmas ir līdzīgas, lai arī Lietuvas un Latvijas 
pašvaldību sistēma, prioritātes un valdības attieksme 
daudzos jautājumus  ir stipri atšķirīgas. Piemēram, atkritumu 
mērķu sasniegšanai un tehnoloģiju ieviešanā.



Starptautiskā sadarbība

• Jau 20.gadu sadarbība ar čehiem

• Eiropas aktivitātes – ICMA sanāksme Oslo

• Ikgadējas sanāksmes Amerikā

• Kopēji projekti, mācības? Iespējas ir!



LPIA budžets 2018. g. un plāns 

2019.g.        
Ieņēmumi 2018.(eiro)

plānoti - 87 480

faktiski – 87 780

Plāns 2019.g. –98 620

Izdevumi 2018.(eiro)

plānoti- 82 100

faktiski- 66 160

Plāns 2019.g.- 89 100



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.



Sanāksmes  9 gados un 2019.gada plānotās



Sanāksmes 2019.gadā
11.janvāris Rīga

1. februāris Rīga

1.marts Skrunda

3.aprīlis Nereta

3.maijs Ropaži

7.jūnijs Priekuļi

2.augusts Rēzeknes novads

6.septembris Zilupe

4.oktobris Burtnieki

1.novembris Ventspils

6.decembris Mārupe



2019.gadam ierosinātās tēmas:
• Kopā ar Kauņas speciālistiem – intelektuāla 

pašvaldība ( datu analīze, pielietošana, moderna 
pārvaldība, e-pārvaldība, tehnoloģiju jaunumi). 
Kiberdrošība. Informācijas tehnoloģijas pašvaldību 
darbā.

• KS pārvaldība; atkritumu dalītā vākšana (bioloģiskie 
atkritumi)

• ZPL- ceļi, zemes noma, zeme zem privātajām ēkām, 
būvēm.

• Sankciju likuma izpilde

• CA, ugunsdrošība Jelgavas pilsētas un Tukuma 
pieredze.



… tēmas

• Namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecība

• Kopā ar Media Sharks – jauniešu aktivitātes 
reģionos.

• Kopā ar LVM, Kokrūpnieku federāciju-
uzņēmējdarbība reģionos, ekonomiskie aspekti. 
Nodarbinātība.

• Kopā ar Valsts administrācijas skolu - Iekšējais 
audits, darbinieku novērtēšana.

• Publisko ūdeņu apsaimniekošana, vides jautājumi. 
Meliorācija, notekūdeņi un lietus dārzi. 



Paldies par sadarbību un 

līdzdarbību visiem!
•Latvijas Pašvaldību savienībai

•Kolēģiem, kas šogad bija 
namatēva lomā, un viņu 
komandai

•LPMC 

•LVM par atbalstu un 
sadarbību

•kolēģiem un draugiem Čehijā

•visiem par aktivitāti ikmēneša 
sanāksmēs, par 
ierosinājumiem, 
uzmundrinājumu, 
priekšlikumiem, konstruktīvu 
kritiku!



Paldies LPIA valdei par darbu!



Veiksmīgu un radošu nākošo 
periodu!


