
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijas gada atskaites sapulce

2019.gada 6.decembrī 

Mārupes novadā





Kāds bija šis gads?



Rīgā -01.



Dr.Andreja Ērgļa atziņas:

Ateroskleroze jau sākas piedzimstot, bet var to 
mazināt, dzīvojot veselīgi!  Nesmēķējiet!

Prieks par sporta laukumiem, par aktivitātēm, ko 
pašvaldības ierīko- tas viss ir palīgs kvalitatīvai 
dzīvei.

Paātrināts sirds ritms ļoti traumē asinsvadus un 
nogurdina sirdi. Kontrolējiet sirds ritmu!

Tikai labs cilvēks var būt labs ārsts. 

Veselība ir viena no cilvēku pamattiesībām.



Rīgas VEF – 02.



Skrundā – 03.



Armijas  atstāto mantojumu var 
parādīt «ar odziņu»:



Neretā – 04.



Sēlijas novads iedvesmo

J.Jaunsudrabiņa muzeja «Riekstiņi»        

vadītāja Ilze Līduma:

• Nauda nav galvenais, galvenais ir 

nezaudēt brīvību sevī! 

• Sadaliet Latviju pareizi un neplēsieties savā 
starpā, jo tik un tā valdība jūs apšmauks!!!

Mazzalves pamatskola iedvesmo ar 
uzņēmējdarbību («Divi vienā») 



Ropažos – 05.



Ropažu uzņēmēji pārsteidz:



Priekuļos – 06. 



KĀ JŪTAS JAUNIEŠI LATVIJĀ? 



Lūznavā – 08. 



Varakļānos -09. 



Veiksmīga tēmas izvēle- VK!

Lietderības revīzijas mazinās, jo ATR liek to 
piebremzēt. Citas lietas, kur VK pievēršas- lietu 
sakārtošana, uzskaite. Jaunie grāmatvedības 
noteikumi- visiem izaicinājums! IT sistēmas, to 
savietojamība. Īpašuma atsavināšanas 
jautājums- informācija no preses, no 
pašvaldībām, no opozīcijas deputātu 
iesniegumiem. VK skatīs, vai atsavināšanā 
ievēro visu, lai pašvaldībā gūts max labums.



Burtnieku Matīšos – 10.



Ventspilī – 11.



Tēma ļoti  veiksmīga, un valdes atzinība 
Ventspilij- laba pieredze, interesanti  objekti!



Kopsavilkums: valdes vērtējums  
un Jūsu atziņas anketās:

Veiksmīgākā tēmu izvēle: Kapitālsabiedrību 
pārraudzība Ventspilī; Valsts kontroles 
pārskats un personāldarbs Varakļānos; 
vadības grožu nodošana jauniešiem Priekuļos.

Noderīgākie, interesantākie apskates objekti: 
Ropažu novadā PERUZA un YES WE CAN; 
koncertzāle LATVIJA Ventspilī un Jaunzalves 
pamatskolas iedvesmas stāsts Neretas
novadā.



Šogad valdes īpašais paldies 
kolēģiem par pieredzes stāstiem: 

• Jēkabpilij un Guntaram Gogulim (gudrās 

tehnoloģijas energoefektivitātes jomā un darbinieku 
novērtēšanas sistēma)

• Ventspilij un Aldim Ābelem 
(kapitālsabiedrības)

• Smiltenei un Andrim Lapiņam(īres nami) 

• Valmierai un Evijai Voitkānei (īres nami) 



Vēl – paldies kolēģiem!

• Rīgai - Jurim Radzevičam un Dmitrijam 
Pavlovam (degradēto teritoriju, kultūras, tirgu un 

apkaimju plānošanas stāsti)

• Liepājai un Ronaldam Fricbergam (būvvaldes 

pieredze un degradēto teritoriju apsaimniekošana)

• Jelgavai un Irēnai Škutānei (sadarbības teritorijas 

CA sistēmas uzturēšanai) 

• Mārupei un Kristapam Ločam (gada sapulces 

organizēšana)



Un paldies partneriem:

Par kopīgajām sanāksmēm:

Edvīnam Zakovicam un Latvijas Valsts mežiem;

AVANTIS radošajai direktorei Ilonai Bičevskai!

LPMC (direktore Gunita Rakēviča) par mājīgo 
atmosfēru izglītošanās laikā



Paldies Mobilitātes projekta 
vadītājai Elitai Kressei!



Sanāksmju (10) apmeklējums 2019.gadā



Sanāksmju apmeklējums

Visapmeklētākās sanāksmes Ventspilī, Rīgā VEF, 
Neretā un Varakļānos:

• 77 pašvaldības Ventspilī, 63-gan Rīgā VEF, gan 
Neretā  un 61 Varakļānos

• 180 dalībnieki Ventspilī, 143 Varakļānos, 140 
Rīgā VEF un 128 Neretā

Aktīvākās pašvaldības: Zemgalē (20 pašvaldības vidēji  
apmeklējušas 60% sanāksmes), Rīgas pārstāvji apmeklējuši 9 no 
10 sanāksmēm; novadu grupa virs 20 000 iedz. (15)  -54%, līdz 
5000iedz.(39) -52% sanāksmes.



Vēl statistika

10 sanāksmes = 5 novadi (Mazsalaca, Pāvilosta, 
Rūjiena, Sala, Vecumnieki)

8-9 reizes = 22 novadi un Rīga-=23 

70 pašvaldības apmeklējušas vairāk kā 40% 
sanāksmju

9 novadi gan ne reizi nav bijuši.



Valde 



Mācības Islandē_atziņas

- Cilvēki Islandē  citādāk  domā - dara visu, lai cilvēki 
valstī jūtas labi, veselīgi, lai bērni aug daudzpusīgi.

- Valstī  vēlme vairāk funkcijas nodot pašvaldībām no 
valsts, bet neparedz nekādas piespiedu apvienošanās 
politiski, demokrātija ir augstāk par visu! To 
nodrošina pašvaldības. Fokuss- pašvaldību 
sadarbība.

- Pašvaldības dažāda lieluma: mazākā ir Arne (54 cilv.), 
lielākā Reikjavija(120 tūkst.), Kopavagur pilsēta 32 
000iedz.Kopā 69 pašvaldības



Mācības Dānijā

Plāno darbus un finanses 2-3 gadus uz priekšu, ikdiena norit it 
kā pati par sevi.

Valsts ļoti sargā savus iedzīvotājus, piem., vēja parki, kas ir 
lielākais peļņas avots, pieder un tiek attīstīti ar pensiju fonda 
līdzekļiem. Vēja parkus izvieto jūrā, lai netraucētu 
iedzīvotājiem. Apkalpošanu veic pašvaldības kapitālsabiedrība.

Inkubatorā 3 gadus aktivizē cilvēkus, radīta vide radošumam, 
eksperimentēšanai, lai katrs var nostāties uz savām kājām, 
attīstīties tālāk vai saprast, ka tas nav domāts tev!

Valstī publiskos pakalpojumus (ūdens, siltums, atkritumi, piem.) 
nodrošina valsts un pašvaldību uzņēmumi- stabilitāte un 
drošība iedzīvotājiem. 



STMOU ČR 25 gadi un mūsu 
sadarbības līguma 20 gadi



Čehu kolēģi Vidzemē



LPIA semināru nedēļa Slovākijā



Slovākijas semināru atziņas

• Ļoti  pievērš uzmanību ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Lielu 
vērību piegriež  jaunajām tehnoloģijām, ergonomiskām 
ēkām, ir valsts programma, ko pašvaldība var izmantot īres 
dzīvokļu būvēšanai

• Katrā pašvaldība iedzīvotāju apkalpošanas centri -pirmā 
kontakta vieta. 

• Pašvaldības  izlēma, ka  labākais variants ir veidot pašvaldību 
uzņēmumus atkritumu apsaimniekošanai, lai  apsaimniekotu 
savu teritoriju, noturētu tīru vidi, jo soda pašvaldību, ja 
neizpilda šķirošanas normas. 

• pašvaldību lielumam nav noteicošā loma, bet gan investīciju 
iespējām no valsts un ES fondu līdzekļiem un pašu aktivitāte. 



Slovākijā



Apmācības  LPMC

1) Akreditētā izglītības programma (160 st.) 

„Pašvaldības darba vadība un administrēšana”.

Mācību laiks – 19.10.2018. - 26.04.2019. piedalījās 23 
dalībnieki.

2) Izpilddirektori LPMC mācījušies arī citos semināros 
un izglītības programmās.

Kopējais ID skaits iepriekšminētajās mācību tēmās 

līdz 2019. gada 15. novembrim – 74 dalībnieki



2019.gada izlaidums



Nestabils laiks…

Kopā pēc vēlēšanām nomainījušies jau izpilddirektori 45 
pašvaldībās

2017.gadā 25 pašvaldībās iecelti jauni izpilddirektori 

2018.gadā nomainīti vēl 9, un šogad vēl 11, dažās vietās jau 
atkārtoti.

Kāpēc tādas pārmaiņas?  Tā ir šī politiskā laika iezīme?



Ko vēsta dalībnieku anketas? Plusi:

• 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.



Mīnusi: 

• Reizēm kļūdāmies lektoru izvēlē un nesagaidām 
cerēto rezultātu, daudzas valsts instances, kas 
informē, nav sagatavojušās un nepārzina mazo 
pašvaldību reālo situāciju;

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

• Ārvalstu semināri: vajadzīgi! 



Priekšlikumi 

• Interesantas  lekcijas no citu nozaru 
speciālistiem, piem., A.Ērgļa lekcija

• Vairāk lobēt mūsu intereses Saeimā, 
pieaicināt Saeimas deputātus uz mūsu 
semināriem

• Varbūt būtu iespējams semināru daļu ierakstīt 
video formātā un ievietot LPS mājaslapas 
video arhīvā

• Turēties kopā, kā iepriekš!



Sanāksmes  11 gados un 2020.gada plānotās



Sanāksmes 2020.gadā
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



Ieteikumi 2020.g.sanāksmju tēmām 
un  kolēģu pieredzes stāstiem:

• Par kapitālsabiedrībām, to pārraudzību

• 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. 
Valsts kontroles revīziju rezultāti. Trauksmes likums. 
Korupcijas apkarošana. Jaunais Administratīvās 
atbildības likums.

• Iepirkumi, cenu aptaujas



… tēmas, kolēģu pieredze:

• Atkritumi, kanalizācijas sistēmu decentralizācija, 
ATR, DI procesa norise, izglītības, sporta, kultūras 
jautājumi, autoceļi, IT, IS, bāriņtiesas, 
energoefektivitāte, daudzdzīvokļu mājas, publiskie 
ūdeņi, lauksaimniecība, mežu apsaimniekošana.

• Dizaina domāšana

• Vadības jautājumi

• Darbinieku novērtēšana

• Ekonomikas apskats, aprites ekonomika



LPIA budžets 2019. g. un plāns 

2020.g.        

Ieņēmumi 2019.(eiro)

plānoti - 98 620

faktiski – 100 519

Plāns 2020.g. –104 630

Izdevumi 2019.(eiro)

plānoti- 89 100

faktiski- 73 899

Plāns 2020.g.- 92 100



LPIA budžets 2019.-2020.g.

2019. g. tāme
2019 g.     

gaid.fakts
2020.g.     
projekts

Atlikums uz gada sākumu

21620 21620 26630

Ieņēmumi- biedru  maksa 70000 70300 70000

Mērķ/programma  " Mobilitāte"  (Ziemeļvalstu min-ja) 7000 8599 8000

Ieņēmumi ar atlik. 98620 100519 104630

Izdevumi: 89100 73889 92100

Darba alga 19000 17150 19000

Sociālais nodoklis 4500 4223 4500

Saimniec. izdev.(LPS) 8600 8600 8600

Pasākumu organizēšana 42000 28916 45000

Mērķ/programma  " Mobilitāte"  (kopējās projekta 
izmaksas ) 15000 15000 15000

Atlikums perioda beigās 9520 26630 12530



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.



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.



Partnerības pamatnoteikumi:

1. Nodrošina divu bezmaksas konferenču 
apmeklējumu gadā bez maksas(+5d.viesnīca)

2. Reizi gadā jāiesniedz publikācija ICMA izdevumos. 

3. Mācību materiālu apmaiņa

4. Deleģē asociācijas pārstāvi, kurš vada sadarbības 
koordināciju, apmācību, darba plānu sastādīšanu 
utml. (Guntars Gogulis) 

5. Iespēja  pieteikties  starptautiskajām apmācības 
stipendijām.



Paldies LPIA valdei par darbu!



Veiksmīgu un radošu nākošo 
periodu!


