
 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU ASOCIĀCIJA 
 

VALDES SĒDE 
 

2017.gada 2.februārī                      Nr.2. 
Engures novada Milzkalnē 
 
Sēde atklāta           plkst. 14.00 
Sēdi vada               LPIA priekšsēdētājs G.Kalniņš  
Sēdi protokolē       LPS padomniece S.Sproģe 
Sēdē piedalās (reģistrācija pielikumā) 
 
Darba kārtībā: 

1. Novada apskate un diskusijas: 

a. Zivju pārstrāde -  IK "Reinis - B" Lamežciemā, "Ķiršlejās" 

b. Pludmales infrastruktūra – iedzīvotāju iniciatīva, kas radusies kā 

alternatīva zvejnieku svētkiem, lai radītu svētkus sev. Sedums ir vieta 

tūrismam un pašu priekam. 

 

2. Nākošā LPIA sanāksme 03.martā pl.10.00 Madonas novadā: 

• Madonas novada domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera uzruna un 

novada prezentācija (izpilddirektors Āris Vilšķērsts) 

• LPIA valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš 

• Atkritumu apsaimniekošana – jaunumi un prioritātes (VARAM Vides 

aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere) 

• Madonas pieredze un priekšlikumi (SIA “Madonas namsaimnieks”  

valdes loceklis O.Lucāns)  

• Finanšu instrumenti infrastruktūras sakārtošanai (VARAM Investīciju 

politikas departamenta direktora vietnieks Valdis Līkosts) 

• Pašvaldību iepirkumi sadzīves atkritumu, būvgružu apsaimniekošanai- 

Edgars Atlācis ,  

• Pieredzē lūgt dalīties Rēzeknes pilsētu (Raimonds Oļehno) 

• Reklāma: Teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas iekārtas/tehnika.   

• Veselīga dzīves veida organizēšana un pašvaldības atbalsts sportiskām 

aktivitātēm (Madonas novada sporta darba organizators Māris 

Gailums) 

• Sporta būves un to izmantošanas iespējas (Latvijas Peldēšanas 

federācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Platonovs; LPS padomnieks 

Guntis Apīnis) 

Novada apskatē piedāvā: Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” Tieši 

3.martā pie mums Smeceres silā notiek Skandināvijas kausa (Scandinavian 

cup) http://www.skiforbundet.no/sc/nyheter1/scandinavian-cup-schedule-

2016-2017/  posms un pēcpusdienā notiks sprinta finālbraucieni, kas ir ļoti 



dinamisks un skatāms pasākums  Madonas pilsētas sporta centrs un BJSS; 

Vidusdaugavas SPAAO Madonas atkritumu šķirošanas- pārkraušanas stacija; 

Biznesa inkubators un ideju cehs.  

Nolemj: 
 

Pieteikt dalību līdz 27.februārim! ja rodas apstākļi, ka pieteiktie dalībnieki 

netiek, lūdzu, atsauciet dalību līdz2.martam! 

Maksa par katru dalībnieku virs pieteiktās kvotas 12 EUR 

Valdes sēde 02.03.pl.14.00 

 
3. Dažādi: 

a. “Universe Leaves” idejas Lapu projektiem- gaidām Latvijā pirmo prototipu 

b. LPIA valdes pieredzes semināri- labākais laiks septembra beigas. 

c. LPIA pieredzes brauciens uz Igauniju (augusta beigas)- gaidām idejas, ko 

vēlas no igauņu labās pieredzes redzēt ( valdē izskanēja -izglītība, atbalsts 

uzņēmējdarbībai, veselīgs dzīvesveids un veselības aprūpe, sporta 

infrastruktūra,  reģionālā politika) 

  
 
Sēde slēgta pl. 21.30 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                               G.Kalniņš 
 
Protokolēja                                                                                                    S.Sproģe 


