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Sanāksme atklāta       plkst. 10.00 

Sanāksmi vada           LPIA valdes priekšsēdētājs I.Virsis. 

Sanāksmi protokolē   LPS padomniece S.Sproģe 

Sanāksmē piedalās     skat. pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapas. 

 

Darba kārtība: 

1. Novada prezentācija  

2. LPIA valdes informācija  

3. Skats no malas uz pašvaldībām. Pārmaiņas  10 gados. 

 

 

      1.§ 

Iecavas novada domes priekšsēdētāja Aivara Mačeka uzruna-  priecājas, ka arī šajā- 

pandēmijas skartajā laikā ir iespēja atbraukt Iecavā un runāt par aktuāliem jautājiem 

klātienē. Laiks līdz vēlēšanām mazs. Labi, ka dariet darbu, ko iedzīvotāji novērtē, bet 

priekšā ir nezināms laiks. Pēc gadiem varēs novērtēt, vai tagad, vai pēc reformas būs 

labāka dzīve. 

 

Izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs iepazīstina ar novada vizītkarti un svarīgākajiem  

novada projektiem  (video un prezentācija pielikumā) .  Iecava atrodas valsts 

centrālajā daļā. 9016 iedz., pamatā dzīvo Iecavā, ciemos ap 1500. ģeogrāfiski ļoti 

izdevīgā vietā. Budžets – gandrīz 13 miljoni izdevumu daļā. Ceļi- Rail Baltika, 

dzelzceļš, labi reģionālie , pašvaldību ceļu tīkls blīvs.  2 kapitālsabiedrības (Iecavas 

siltums un Dzīvokļu komunālā saimniecība). Izglītībai līdz 60% no budžeta katru 

gadu, arī investīcijas no fondiem. Jauniešu centrs aktīvs. Veselība un sociālie 

pakalpojumi- sakārto vidi, lai iedzīvotājiem ērti un var labi piekļūt. Novadā veselība 

skoordinators, kurš strādā kopā ar jauniešu centru, domā par veselīga dzīves veida 

veicināšanas aktivitātēm. Sports populārs visu laiku- basketbols, futbols, teniss, 

vieglatlētika, hokejs. Kultūra ir ļoti čakla- 16 kolektīvi, pasākumi, visas pēcpusdienas 

aizņemtas, vasarā estrādē. Iecavas svētkus ļoti gaida cilvēki. Vēl ir 5 bibliotēkas, no 

tām 4 ir ciemos. Infrastruktūras sakārtošanas darbi visu laiku, - tagad ielas, lauku ceļu 

programmas 3.kārta, Brīvības pieminekļa sakārtošana. Uzņēmējdarbība- pamatā 

lauksaimniecība, tradicionāli ļoti attīstīta dārzeņkopība, arī slēgtajās platībās.  

(Liepziedi, Letis), Balticovo- Z-eiropas lielākais olu ražotājs, Agrochema- ķīn=mija 

l/s-bai, Iecavas spirta dedzinātava, ūdeļu audzētāji izjūt zaļo aktivitātes, Aisis pēc 



pasūtījuma gatavo metāla izstrādājumus, Iecavnieks- eļļa, arī krāsas gatavo meitas 

uzņēmums. Atbalsts no pašvaldība s UD- ceļu, meliorācijas sistēmu sakārtošana, 

katru gadu rīko uzņēmēju konkursu un nominantu godināšanu. Vērts redzēt Iecava 

snovadā (Zemgales līdzenumā)- muižas parks ar senajām ēkām, ka svēl atlikušas un 

saglabātas, ģimenēm ar bērniem Labirinti un Dobuļi. 

 

2.§ 

LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informē 

par aktuālajiem jautājumiem: 

• LPS valdē skatītais- ST Spriedums par iztikas minimumu. Likums Par 

pašvaldībām grozījumi (diskusijas vēl būs par terminēto darba līgumu, 

par ierobežojumiem ID) 

• Likuma Par pašvaldībām grozījumi: LPIA valde uzskata, ka nav 

nepieciešams grozīt esošo kārtību izpilddirektora iecelšanai, jo Darba 

likumā, Atlīdzības likumā u.c. jau ietvertas darbinieka novērtēšanas, 

interešu konflikta novēršanas, atbildības par pašvaldību lēmumu izpildi  

un atbrīvošanas no amata kārtība. Izpilddirektora amatu nedrīkst veidot 

kā politisku amatu, ja mērķis ir stipras pašvaldības ar profesionālu 

komandu. 

• LPIA sanāksme 04.09.Cesvainē – Reformu diena. Praktiskie jautājumi. 

• Meža nozares stabilitāte. 

• Meža dienas 2020- beidzot Padome ir apstiprinājusi DARBA 

UZDEVUMU. Cerams, ka jaunnedēļ Lauku atbalsta dienests 

izsludinās pieteikšanos un projektu izvērtēs īsākajā noteiktajā termiņā 

(10 dienas), lai var paspēt izdarīt darbus! 

• Bildes akcija par pastkastītēm- atbalstiet, izsūtīšu informāciju par jau 

padarīto (prezentācija pielikumā) 

 

3.§ 

 

Skats no malas uz pašvaldībām. Pārmaiņas  10 gados. 

 

3.1. Izmaiņas demokrātiskajos procesos 10 gadu laikā- eksperts, ilggadīgs kolēģis 

Juris Radzevičs (prezentācija pielikumā). Raksta disertāciju par izpildvaru, pēta un 

svarīgs kolēģu skatījums. Laika nogrieznis ir konkrēts, ko raksturo tiesību akti un 

prakse, svarīga viedokļu apmaiņa. Nogrieznis no 2009.gada (iepriekšējā reforma) līdz 

šodienai. Bija vēlētāju apvienības, bija 11 vadītāju atstādināšana pirms vēlēšanām, 

viena tiesa vinnēta no 3, bet nebija jau iespēja atjaunot darbā, reforma bija notikusi. 

Kapitālsabiedrību izvērtēšana ik pēc 5 gadiem. Tas termiņš ir klāt! Valsts valodas 

likuma izpilde- 1 gadījums, kur deputāts atstādināts, tagad uz vēlēšanām jau drīkst iet 

tāds, kas visu procesu izgājis, lai nav jātērē publiskā nauda. Rīgas vēlēšanas- strādās 

garāku termiņu, nākamgad Rīgā vēlēšanas nebūs. Saeima nevarēja atbildēt, kas 

notiktu, ja novadā būtu ārkārtas vēlēšanas pirms reformas! Konkurences likums- 

1.01.2020.14.prim un 2 prim pants. 

Satversmes Tiesas nolēmumi 2 grupās- pašvaldību tiesību ietekmējošie (Salaspils lieta 

par komitejām- proporcionalitāte, VARAM tiesības; Ikšķiles iedzīvotāju aptauja- 

pašvaldība bija tiesīga, ministram bija tiesības apturēt, bet ministram sākumā bija 

jāmēģina citādi atrisināt, viens no tiesnešiem iesniedza atsevišķu lēmumu, jo 

uzskatīja, ka jāvērtē citi ārējie akti, vēlētāju apvienību loma- nav pamata, ka neļauj, 

tagad, protams, likums izslēdz vispār). Otra grupa- pašvaldību funkciju un uzdevumu 



ietekmējošie nolēmumi (algu publicēšana, spēļu zāles, maksa kapsētās, ter.plānojuma 

apstrīdēšanas lietas) 

“Salaspils lieta”- deputāts lūdza atlīdzināt izdevumus, kas netika saņemti, jo neiekļāva 

komitejas sastāvā. 11 senatori skatīja lietu. Dome iesniedza, deputāts nesaņēma. Ja 

pats deputāts sniegtu prasību aizsargāt savas tiesības-? Nav kazusa. Izpilddirektora 

rīkojuma apstrīdēšana- lēmums, ka nav aizskartas subjekta tiesības. Proporcionalitātes 

principa ievērošana.  

ST nolēmumi par kompetenci- visiem deputātiem līdzīgas tiesības, jo vēlēti no 

iedzīvotājiem. Atlīdzību lemj dome, bet ne mazāk kā atlīdzības likumā. 

Valsts kontrole- Atskats uz 2017.gadu par lēmējvaru un izpildvaru. 

Par KNAM praksi un IUB pieredzi saistībā ar iepirkumiem, komercpraksi un 

atalgojuma, prēmiju noteikšanu un piešķiršanu, kā arī iespējamo sodu piemērošanu. 

Kā piemērs ir amatpersonas līguma noslēgšana ar sevi, iegādājoties automašīnu. 

Ieskats konkurences ierobežošanā un par tirgus nepilnībām. Jābūt ir konkrētam domes 

lēmumam (dokumentam).  

Ieskats diskusijās par izpildvaras nodalīšanu no lēmējvaras. Ja domes vadība 

nomainās, tad beztermiņa darba līgums izpilddirektoru neglābs. Deputāts ir politiska 

amatpersona.  

Domes priekšsēdētājs vada domi. Kurš vada pašvaldību? Ārvalstu kolēģi nesaprot, kā 

kolēģi deputāti var noņemt deputātu, priekšsēdētāju no amata neiesaistot tiesu. 

Izpilddirektors bez nolikuma ir brīvajā lidojumā, aptauja rāda, ka rīkojas dažādi. 

Administrācija – iestādes, administrācija, pašvaldību darbinieki. Kas ir 

administrācija? Apkopēja un šoferis ir administrācijā? Teorētisks dalījums. Nolikums 

nosaka. Administratīvos aktus izdod, kontroles funkciju veic.  

Lēmējvaras nodalīšana no izpildvaras- no informatīvā ziņojuma “izrādās, ka domes 

priekšsēdētājs vada gan domi, gan izpildvaru”. No 90-tajiem gadiem ir šī norma. 

Sākumā bija 3 likumi- pilsētu, pagastu un rajona. Īsu brīdi bija Rīgai savs likums. Bija 

padome un valde, izpildvaras valdē nedrīkstēja būt vairāk kā trešdaļa deputātu. Tagad 

visās komisijās deputāti, jāievēro proporcionalitāte, nevar vienu cilvēku sadalīt daļās! 

 

3.2. Pašvaldību pārmaiņas 10 gados žurnālistu skatījumā -  Ansis Bogustovs (TV un 

radio) skatās šobrīd no Bauskas, jo COVID laikā dzīvoja un redz, ka Iecavā ir 

sastrēgumi. Daudzi dzīvo ārpus Rīgas, lielajiem centriem- kā nodrošināt cilvēka 

cienīgu sajūtu, kā pārvietoties. Covid laikā visrietumnieciskākā pilsēta bija Liepāja- 

tie, kuri brauca uz Maljorku u.c., šogad dzīvo un sauļojas Liepājā. Pilsēta aicināja, 

atvēra pilsētu vietējiem tūristiem ar lielāku jaudu!  

Pārāk daudz bezmaksas lietas pašvaldībā kavē iedzīvotāju iniciatīvas! 

Negatīvie komentāru kalni par labām idejām ir jābremzē- peldvietas Lielupē stāsts.  

Vai domājiet stratēģiskās kategorijās- kā nokļūt ērti, piem., uz augstskolu? (Rīga- 

Daugavpils ērti vilcienā, uz Liepāju- nav tāda iespēja!) 

Vai domājiet objektus, kas pievilina cilvēkus jūsu pašvaldībai?- tagad visi brauc uz 

Indras Laimes muzeju. Daugavpils Inga Goldberga Briselē stāstīja par reālu ideju 

cietoksnī un tagad ir atstājusi sev pieminekli- Rotko muzeju. 

Lepojieties ar savu teritoriju, panākam, ka iedzīvotāji lepojas ar savā teritorijā 

paveikto! 

 

Romāns Meļņiks (Dienas Mediji) atgādina reformas, kas mums pāri gājušas, ir 

nemitīgo reformu laiks- apjukums ilgstošs. Runā  tikai par naudu. Kam ērtāk? Valstij, 

pašvaldību pārvaldei!? Bet iedzīvotājiem? Vai Ansis varēs piezvanīt un ātri atrisināt 

problēmu ar Iecavas luksoforu, kā līdz šim mazajās varēja? Pēc  definīcijas cilvēks 



mulst, ka valsts konkurē ar pašvaldību. Kur kopējās intereses? Katra partija velk deķi 

uz savu pusi, nav vērtību! 

Visu laiku runā par institucionāliem jautājumiem, bet nerunā par cilvēku. Kādas 

institūcijas būs tuvāk, kādas būs tālāk, kādas vairs nesasniegsim? Ir, kam nevajag 

nekādas institūcijas, bet daudziem vajag!  

Ir Laimes muzejs, bet ir peldbaseini- kam to vajag? Bet netaisnojieties, vajag, lai šeit 

kvalitatīva dzīve, lai šeit brauktu cilvēki! Pamatojumu lieciet priekšpusē! Rīga 

ssatiksmi dotē, lai pārmainītu cilvēku ieradumus braukt ar sabiedrisko tarnsportu, 

dzīvot šajā pilsētā, strādāt šajā pilsētā. Nekad nevar visu pierādīt, ka tas šobrīd 

finansiāli izdevīgi! 

 

Bens Latkovskis (NRA) uzsver, ka tas viss būs subjektīvais viedoklis, subjektīvais 

skats no malas. Pašvaldība sdaudz izdarījušas, bet daudzas lietas rada negaumīgu 

iespaidu (plastmasas logi vecajās koka mājās). Pašvaldība var ietekmēt no būvvaldes 

puses. Kopumā ņemot šajos laikos pilsētu un ciemu vizuālais tēls ir uzlabojies. Varētu 

teikt, ka pašvaldību tēls uzlabojies, bet tā nav. Pašvaldības informatīvajā karā zaudē! 

Tiek konfrontētas. Vāja pašvaldību kopējā tēla veidošana. Politiska iezīme varbūt? 

Varbūt tomēr tas no tā, ka katra pašvaldība darbojas pati par sevi, politiskā defensīvā 

režīmā, atsitās! Proaktīvi, no uzbrukuma pozīcijām parādās reti. Vajag stratēģiju 

(doktrīnu)! Kāds ir galvenais pārmetums pašvaldībai no iedzīvotājiem? Jūs tērējiet par 

daudz mūsu naudu! 200km attālai pašvaldībai citi nosacījumi kā Rīgai. Tas jāievērtē! 

Nevar skaitīt naudu, ja grib apdzīvotu Latviju! Jādod signāls, ka valstij rūp cilvēki, 

kuri perifērijā dzīvo! Tuksnesī arī iebrauc autobuss katrā ciemā, lai gan neviens 

neiekāpj/neizkāpj, bet tas ir signāls, ka saprot, ka tur dzīvo valsts iedzīvotāji. 

 

Kāpēc sabiedriskie mediji tiražē iedzīvotāju ievēlētu personu noniecināšanu?- tā ir 

neuzticība sabiedrībai, kas izvēlējusies. Termiņa ierobežojums ir degradējošs, jo 

īstermiņā nevar neko lielo izdarīt! Neko ilgtermiņa neplāno! 

Skats no mūsu puses, vēlējums – redzēt skaidrāk un rādīt precīzāk lietas. Kopumā 

mediji uzņēmējus sauc  par budžiem, nagu maucējiem u.c., pašvaldību darbiniekus 

par kafijas dzērējiem un kukuļņēmējiem…- izglītības problēma, viens faktors noteikti 

ir izglītots viedokļu veidotājs. Katrs žurnālists atbild par savu vārdu, par sava medija 

godu.  Daudz influenceri, publisko rīku iespējas publicēties tik plašas ar savu 

viedokli. Valsts atbalstu vajag gudrai žurnālistikai! Tas arī tādēļ, ka par daudz 

rēķinām naudā, bet neredzam lielākas ilglaicīgākas lietas! 

Komentārs pret to, ka no pašvaldības neko nevajag: izejot uz ielas, jau izmantojiet 

pašvaldības infrastruktūru 

 

3.3. Atgriezeniskā saite- izaugsmes, sadarbības un demokrātijas pamats - biznesa 

Augstskolas Turība prodekāne, komunikācijas profesionāle  Jana Bunkus. Nevar 

būvēt komunikāciju, ja nav atgriezeniskās saites. Jāpēta informācija par jums medijos 

(prezentācija pielikumā). Atgriezeniskā saite ir informācija par to, kā mums veicas 

ceļā uz mērķi! Heiteris ir cilvēks, kurš ienīst defoltā. Ir obidno, ka kaut ko sliktu 

ieraksta. Heiteri arī ir cilvēki, bet slikti jūs esiet tādēļ, ka patrāpījāties viņiem  pa 

kājām. Nedzēsiet ārā, jo viņi sabojās dzīvi uz ilgu laiku. 

1 minūtē pērn 1 miljons ziņu facebookā nolaikotas, šogad ar COVID daudz vairāk. 

Jābūt  interesantiem 1 minūtes dēļ! Visvairāk ziņas patīk par bērniem, dzīvniekiem un 

ēdieniem. Sociālie tīkli nepaņem labu ziņu par sociālajiem dienestiem, bet paņem 

atraktīvas, humorīgas , reizēm (bieži) pat muļķīgas ziņas. 



Sabiedrisko attiecību speciālists ir viens no viskrutākajiem speciālistiem pašvaldībā, 

variet mani izsvilpt, bet pie tā palikšu. Tas nav tikai kafijas taisītājs! Ja uztaisa Jums 

kafiju, tad tāpēc, lai kopā ar jums padzertu un saprastu jautājuma būtību, ko darīt 

sabiedrībai zināmu!  

Anketas rezultāti parāda attieksmes jautājumiem, parāda gan sāpi, gan labās lietas! 

Dīvaini par ārpus darba laika kompensāciju. Pašvaldībā jāstrādā arī vakaros! Kā 

sabiedrisko attiecību speciālists var būt vadība slīmeņa darbinieks, lēmumus 

nepieņem!- ja daudzus vakarus strādā, nepalaiž darba laikā pie daktera vai neiedod 

brīvdienu , tad ir sāpe! Vadības līmeņa, jo piedalās, arī reizēm ietekmē lēmumu. 

Atalgojumam, protams, ir griesti Atlīdzības likumā. 

 

3.4.Latvijas pašvaldību efektivitāte un ilgtspēja - 13.Saeimas aktuālais jautājums – 

Saeimas deputāte Inga Goldberga. Skumji noskatīties, ka visu nelaimju vaininieces ir 

pašvaldības! Konflikts starp valsti un pašvaldību neko nav devis līdz šim. Politiskās 

saites ļoti tiek stiprinātas ar jaunajiem likumprojektiem. Satversmes tiesas spriedumi 

gaidāmi, Saeimai, kas pieņēma likumu, būs jāatbild, kas sastrādāts. Šobrīd par 

vienošanos Pašvaldību likuma grozījumu sakarā nav, jo daudz tekstu ar “varētu būt”, 

“var tā un var šitā”… vai līdz 30.09.iesniegs likumprojektu Saeimā, nav saprotams. 

26.08.sēdē komisija uzklausīs ministru par Pašvaldību likuma grozījumiem. Stingrāku 

kontroli par pašvaldību darbu, par saistošajiem noteikumiem, 0 līmenis, citi svarīgi 

jautājumi, kas var izmainīt pašvaldību dzīvi.  

Jāveicina stipras, profesionālas, uz attīstību virzītas utml.pašvaldības, bet instrumenti, 

kā pamainīt gaitu uz reģionālu attīstību, nav padomā. Viss virzās uz centralizāciju!  

 

   

Novada apskate:  uzņēmumi SIA «VIZULO», AS «BALTICOVO» un SIA «AISIS» 

 

Sanāksmi beidz       plkst. 16.40 

 

 

Sanāksmes vadītājs                                                                                      I.Virsis 

 

Protokolēja                                                                                                   S.Sproģe 


