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Latvijas Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas 
„Telpiskās attīstības plānošana” 

PRAKSES PAŠVALDĪBĀ „PLĀNOŠANA UN VADĪBA 
PAŠVALDĪBĀ” NOLIKUMS 

 
I. PRAKSES PAŠVALDĪBĀ NORISE UN VEICAMAIS DARBS 

Prakses pašvaldībā „Plānošana un vadība pašvaldībā” norises laikā darbojošās personas ir 
praktikanti un nozīmētie prakses vadītāji pašvaldībās, kā arī prakses vadītājs no Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes puses studiju programmas direktors 
asoc. prof. Pēteris Šķiņķis. Prakses norisi koordinē prakses koordinatore Gunta Lukstiņa. 

Prakses norises laikā notiek: 

1. Praktikantu ievadīšana pašvaldības darbā un iepazīstināšana ar pašvaldības vadību 
un darbiniekiem (prakses vadītāji pašvaldībā). 

2. Praktikanta indikatīvā darba grafika un pasākumu kalendāra (projekta) sastādīšana  
prakses periodam (izstrādā praktikants sadarbībā ar prakses vadītāju pašvaldībā).  

3. Praktikanta darbs – iepazīšanās ar pašvaldību, tās struktūru un teritorijas  attīstības 
plānošanas struktūrvienības/u (attīstības nodaļa, departaments, telpiskās 
plānošanas nodaļa u.c.) struktūru, funkcijām un veicamo darbu, un tā 
vērtējums: 

3.1. Iepazīšanās ar pašvaldības struktūru un funkcijām, pašvaldības domes 
komitejām. Attīstības komitejas un Vides komitejas (ja tāda ir) funkcijas un 
izskatāmie jautājumi. 

3.2. Detalizēta iepazīšanās ar teritorijas attīstības plānošanas struktūrvienības(u) 
funkcijām, struktūru, nolikumu un praktiski veicamo ikdienas darbu. 

3.3. Iepazīšanās ar teritorijas attīstības plānotāju darbu un lomu pašvaldības 
attīstības veicināšanā. Intervijas ar pašvaldības plānotājiem. Pašvaldības 
plānotāju un citu attīstības jomas darbinieku (piem., projektu vadītāju) 
sadarbība ar citu pašvaldības struktūrvienību speciālistiem. Pašvaldības 
plānotāja darba specifiskās problēmas.  

3.4. Pieņemto un izstrādes stadijā esošo pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu apzināšana (attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas, vides, mājokļu u.c. koncepcijas, programmas un plāni, 
teritorijas plānojumi, tematiskie plānojumi, lokālplānojumi, būtiskākie 
detālplānojumi u.c.). Viena teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 
(attīstības stratēģijas, attīstības programmas vai teritorijas plānojuma) 
vērtējums, pamatojoties uz studijās iegūtajām zināšanām, un ietverot tā 
izstrādes procesa vērtējumu. Izvērtētā plānošanas dokumenta pilnveidošanas 
iespēju noteikšana. 

3.5. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošana un ar to īstenošanu 
saistīto problēmu apzināšana. Plānošanas dokumentu un projektu saiknes. 
Pašvaldības nozīmīgākie projektu pieteikumi un īstenotie projekti, to 
rezultāti un šī brīža projektu realizācija. Ieteikumi teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu īstenošanas sekmēšanai. 

4. Praktikanta dalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un 
projektu izstrādē, to  īstenošanas procesos, ikdienas darbā un pasākumos:  

4.1. Dalība teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā (ja 
pašvaldībā tiek izstrādāti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti):  
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attīstības stratēģiju, programmu un teritorijas plānojumu, tematisko 
plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu, u.c. sabiedriskās līdzdalības un 
publiskās apspriešanas pasākumos u.c.  

4.2. Dalība teritorijas attīstības plānošanas ikdienas darbu veikšanā, plānu un 
projektu ieviešanā.  

4.3. Dalība domes sēdē, dalība attīstības komitejas u.c. komiteju sēdēs un 
attīstības plānošanas struktūrvienības pasākumos: sēdēs, darba sanāksmēs, 
iedzīvotāju pieņemšanā, pašvaldībai iesniegto lokālplānojumu, 
detālplānojumu izvērtēšanā, u.c.   

4.4. Teritorijas attīstības plānošanas struktūrvienības ikdienas darba un 
pasākumu novērtējums. Ieteikumi ikdienas darbības uzlabošanai.  
 

II. PRAKSES PAŠVALDĪBĀ NOSLĒGUMA POSMS 

Prakses noslēgumā LU ĢZZF tiek organizēts prakses noslēguma eksāmens. Tā 
plānojumu un norisi izstrādā studiju programmas direktors. Eksāmenā var tikt aicināts 
piedalīties prakses vadītājs pašvaldībā (dalība eksāmenā nav obligāta). 

Eksāmenā notiek prakses atskaites aizstāvēšana/prezentācija individuāli vai 2 
studentu grupā, tās apspriešana un praktikantu gūtās pieredzes apmaiņa. 

Noteiktajā termiņā pirms prakses noslēguma eksāmena katrs praktikants iesniedz 
prakses koordinatorei atskaiti par praksi pašvaldībā, kas sastāv no: 

     1.   Titullapas. 

2. Individuāli pēc noteiktas formas sagatavotas prakses atskaites. 

3. Prakses pašvaldībā dienasgrāmatas (individuāli). 

4. Prakses vadītāja pašvaldībā rakstiskas atsauksmes/novērtējuma par studenta 
darbu prakses laikā (pēc noteiktas formas A-4 lapas apjomā). 

Ne vēlāk kā pēc prakses noslēguma semināra/eksāmena atskaitei par praksi pievieno: 

     5.  Prakses noslēguma semināra prezentāciju. 

Praktikants ir atbildīgs par prakšu atskaites noformēšanu un savlaicīgu iesniegšanu. 

Prakse tiek vērtēta, ņemot vērā prakses izpildi saskaņā ar nolikumu, praktikanta darbu 
un dalību pasākumos pašvaldībā, prakses atskaites vērtējumu, un prakses galīgo 
vērtējumu, kuru sniedz prakses vadītājs pašvaldībā, kā arī prakses atskaites 
prezentāciju. Galīgo vērtējumu dod prakses vadītājs no Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes puses studiju programmas direktors asoc. prof. 
Pēteris Šķiņķis. 

 

 


