
 

 
Provizoriskā starptautiskās praktiskās konferences programma 

projekta LLI-59 “OPEN LEADERSHIP” ietvaros 
 
 

Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas 
3. – 4. oktobris, 2017 

 
Adrese: Anīkšču mākslas inkubators, J.Biliūno iela 53, Anīkšči, Lietuva 

 

3. oktobris, 2017 

10:00 – 10:30 Reģistrācija 

10:30 – 12:15 Atklāšana un uzruna 
Pašvaldības iekšējo darbību efektivitāte, pamatojoties uz LEAN. Aris 
Lencevičius, JSC "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" Asociētais vecākais 
konsultants  

LEAN izvēršana Lietuvas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā 
(SODRA), Mindaugs Sinkevičius, SODRA direktors  

LEAN izvēršana pašvaldībā. (Ne)iespējamā misija. Vytautas Jastremskis, 
Alītas pilsētas pašvaldības administrācijas direktors. 

12:15 – 13:15 Pusdienas  

13:15 – 14:45 Informācijas biroja esamība pašvaldībā – plusi un mīnusi. Daugavpils 
pilsētas pašvaldības piemērs. Inese Andiņa, Mārketinga un projektu 
vadītāja 
ISO standartu ieviešana sociālajā jomā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
piemērs. 
Sadarbības ar uzņēmējiem veicināšana. Līvānu novada pašvaldības 
piemērs. 

14:45 – 15:15 Kafijas pauze 

15:15 – 16:30 Publiskā sektora uzņēmumu un iestāžu darba un efektīvas pārvaldības 
uzlabošana. Julius Lukošius, Lietuvas Republikas Valsts kontroles vecākais 
revidents  

Īstā pašpārvalde - kad iedzīvotāji darbojas paši? Tautvydas Tamulevičius, 
Alītas pilsētas pašvaldības mēra vietnieks. 

Kā Anīkšči kļuva par pievilcīgu pilsētu tūrismam un atpūtai? Kęstutis Tubis, 
Anīkšču rajona pašvaldības mērs. 

16:30 – 17:30 Paneļdiskusija "Kā kļūt par inovatīvu pārvaldi?" 
Piedalās:  
Kęstutis Tubis, Anīkšču rajona pašvaldības mērs 
Vytautas Jastremskas, Alītas pilsētas pašvaldības administrācijas direktors 
Tautvydas Tamulevičius, Alītas pilsētas pašvaldības mēra vietnieks 
Ramūnas Keršys, Zarasu rajona pašvaldības administrācijas direktors  
Mindaugas Sinkevičius, SODRA direktors  

19:00 Vakariņas, kultūras programma 

4. oktobris, 2017  

09:30 – 11:30 Reģionālā specializācija. Giedrius Surplus, Lietuvas Republikas Iekšlietu 
ministrijas ministra vietnieks. 

Pašvaldības tēla radīšana - sociālie tīkli: mēra profils, pašvaldības vai tās 
darbinieku profili, komunikācija. Mindaugs Ardišauskas, JCS "Fabula ir 
Partneriai" direktors  

Sociālā reklāma. Kas ir tā klients? Paulius Rymeikis, sabiedriskās 
organizācijas "Nomoshiti Initiative" direktors  



Kas ir būtiski pārmaiņu procesam un kā mēs to veicam?  
Kauņas pilsētas pašvaldības pārstāvis (tiks precizēts) 

11:30 – 12:00 Kafijas pauze  

12:00 – 13:45 Iespējas izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) pašvaldībai 
būtisku jautājumu risināšanā. LEAN IT sistēma. Andrius Kucas, 
profesionālais biznesa un sistēmu analītiķis  

Uz rezultātiem orientēta vadība. Alvydas Punis, JSC " Ekonominės 
konsultacijos ir tyrimai " partneris 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs kā piemērs pašvaldības iniciatīvai 
saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Māris Čačka, Vadītāja vietnieks 

13:45 – 14:30 Pusdienas  

14:30 – 16:00 Diskusijas ar moderatoru: Pieredzes apmaiņa starp reģioniem un nākotnes 
sadarbības iespējas. 

 
 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo 

atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos 

nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 


