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Projekta īstenošanas termiņi 

2013.gada 10.decembris – 2016.gada 30.aprīlis

Projekta budžets 

2 111 827,00 EUR

Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana 



- Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)

- Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu 
asociācija (Kommunesektorens organisasjon
– KS)

- Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

Projekta partneri



Stiprināt institucionālo kapacitāti un 
cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 
reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu «mācīties 
salīdzinot» sistēmu:

- Pašvaldības darba vadība, kas balstīta uz 
faktiem un informācijas par citu pašvaldību 
pieredzi problēmjautājumu risināšanā;

- Mācīšanās salīdzinot – process, kā uzlabot 
savu praktisko darbību, daloties zināšanās un 
informācijā.

Projekta mērķis



«Mācīties salīdzinot» sistēmas 
Latvijas modeļa izveide

• mācīties salīdzinot sistēmas mērķa un principu 
raksturojums, balstoties uz Norvēģijas un Polijas 
pašvaldību pieredzi

• pašvaldību sadarbības tīklu izveidošana;

• salīdzināmo datu bāzes izveidošana

• mācīties salīdzinot sistēmas pielietojuma iespējas 
pašvaldības stratēģiskajā vadīšanā

• projekta gaitā pārbaudāmo hipotēžu un risinājumu 
apraksts

• priekšlikumi tīklu darba tēmām, kas tiks vērtētas 
projekta gaitā



Pašvaldību sadarbības tīkli

Projekta gaitā tiks izveidoti 4 pašvaldību tematiskie 
sadarbības tīkli:

• pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls (T1)

• pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanas tīkls (T2)

• pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu 
politikas tīkls (T3)

• pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4)



• 9 pašvaldības: Amatas, Gulbenes, Jaunpils, 
Mālpils, Preiļu, Skrundas, Ventspils novadi un 
divas pilsētas – Valmiera un Ventspils

• pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, 
par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā 
vienu no stratēģiskās vadīšanas formām

• 12 tīkla sanāksmes

• Mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas 
izveide katrā pilotpašvaldībā

• Pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrāde

Pašvaldību stratēģiskās 

vadīšanas tīkls (T1)



• pašvaldības varēs pieteikties reģionālo 
diskusiju laikā vai pēc tām

12., 13.jūnijs   25., 26.augusts

• katrā no šiem tīkliem vienlaicīgi darbosies 9 
pašvaldības 

• vismaz 5 sanāksmes viena tīkla ietvaros

• katram tīklam plānoti 2 dabības cikli

• galaprodukts – pakalpojumu uzlabojumu plāns

T1, T2, T3 pašvaldību tīkli



Datu bāzes izveide pašvaldību veiktspējas 
analizēšanai, novērtēšanai, uzlabošanai:

• sākotnējie dati par pašvaldību darbību

• indikatori iesaistīto pašvaldību veiktspējas 
savstarpējai salīdzināšanai

• pa tēmām apkopoti pašvaldību vai valsts 
iestāžu prakses piemēri, tai skaitā ārvalstu 
prakses piemēri

Salīdzināmo datu bāze



• tīklu dalībnieku apmācība par pašvaldību 
stratēģisko vadīšanu

• ievadlekcijas tematisko tīklu sanāksmēs

• mācību semināri par klientu apmierinātības aptauju 
veikšanu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšanai

• semināri tīklu dalībniekiem un pašvaldību politiķiem 
par investīciju piesaistes indeksa pašvaldībām 
(IPIP) aprēķināšanu

• pilotprojektos neiesaistīto pašvaldību politiķu un 
speciālistu apmācība par pašvaldību stratēģiskās 
vadīšanas pamatiem, tematisko tīklu un 
salīdzināmo datu bāzes izmantošanas iespējām. 

Pašvaldību deputātu un 

darbinieku apmācības



• sadarbība ar VARAM īstenotajiem NFI
projektiem

• tīklu sanāksmju atklāto daļu translēšana
tiešraidē internetā

• rokasgrāmatu sagatavošana un izdošana

Pašvaldību tīkla stiprināšana



Paldies par uzmanību!


