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Kongresu vada LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Protokolē LPS padomniece Elita Kresse.
Piedalās 128 pašvaldību priekšsēdētāji un deputāti, no tiem 111 delegāti.
Kongress ir lemttiesīgs.
Kongress apstiprina šādu darba kārtību:
1. Valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna
2. Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes uzruna
3. Balsu skaitīšanas, mandātu un redakcijas komisiju vēlēšanas
4. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa ziņojums
5. Latvijas Pašvaldību savienības Revīzijas komisijas ziņojums
6. Mandātu komisijas ziņojums
7. Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns
9. Ekonomikas ministrs Artis Kampars
10. Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards
11. Kultūras ministrs Ints Dālderis
12. Aizsardzības ministrs Imants Viesturs Lieģis
13. Labklājības ministrs Uldis Augulis
14. Finanšu ministra padomniece budžeta jautājumos Baiba Brigmane
15. Debates
16. Priekšsēža un revīzijas komisijas locekļu kandidātu izvirzīšana
17. Redakcijas komisijas ziņojums un kongresa dokumentu pieņemšana
LPS priekšsēža un revīzijas komisijas vēlēšanas
18. Priekšsēža vietnieka kandidātu izvirzīšana un vēlēšanas novadu
sanāksmē. Priekšsēža vietnieku apstiprināšana
Kongresu atklāj plkst. 1000.

Kongresu atklāj Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis.
Kongresu sveic Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs.

1. Valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna
Kongresa delegātus uzrunā Valsts prezidents Valdis Zatlers.
2. Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes uzruna
Kongresa delegātus uzrunā Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze.
A.Jaunsleinis nolasa Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikumu
kongresam.
3. Balsu skaitīšanas, mandātu un redakcijas komisiju vēlēšanas
(A.Jaunsleinis)

Kongress apstiprina Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
• Ģirts Valdis Kristovskis, Rīgas pils. domes deputāts
• Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
• Līvija Jankovska, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
• Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
• Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes deputāts
Kongress apstiprina mandātu komisiju šādā sastāvā:
• Mārtiņš Šics, Rīgas pilsētas domes deputāts
• Līvija Jankovska, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
• Inesis Boķis, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs
• Nellija Kleinberga, Skrundas novada domes priekšsēdētāja
• Māra Juzupa, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
• Gints Kaminskis, Auces novada domes priekšsēdētājs
Kongress apstiprina Redakcijas komisiju šādā sastāvā:
• Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja
• Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs
• Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs
• Gints Kaminskis, Auces novada domes priekšsēdētājs
• Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks
• Didzis Ošenieks, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
• Juris Līcis, Viesītes novada domes priekšsēdētājs
• Romualds Ražuks, Jūrmalas pils. domes priekšsēdētāja vietnieks
• Eiženija Aldermane, Rīgas pilsētas domes deputāte
• Mārtiņš Šics, Rīgas domes deputāts
• Aivars Lācarus, Talsu novada domes deputāts
• Vineta Reitere, LPS priekšsēža padomniece
• Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs
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• Juris Šulcs, Tukuma novada domes priekšsēdētājs
Kongress apstiprina kongresa sekretariātu:
• Vija Jablonska, Priekules novada domes priekšsēdētāja
• Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece
• Elita Kresse, LPS padomniece
4. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža
Andra Jaunsleiņa ziņojums
LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis aicina „Ieklausīties, domāt un tad darīt”
(ziņojuma tēzes pielikumā).
A.Jaunsleinis runā par ATR reformu, par valsts budžeta kompensāciju
visām pašvaldībām, kuru ieņēmumi ir samazinājušies tieši ATR rezultātā.
Reģionālo reformu kavē nespēja rīkoties valsts interesēs. Lai reforma virzītos
uz priekšu, jāvadās no reālajām pilsētu un novadu attīstības interesēm. Krīze ir
pierādījusi valdības neprasmi – trūkst informācijas un analīzes pamatotu
lēmumu pieņemšanai, trūkst prasmes iesaistīt sociālos partnerus un sabiedrību,
bailes no sabiedrības noveda pie sasteigtiem un kļūdainiem lēmumiem.
Valdībai trūkst prasmes aizstāvēt nacionālās intereses sarunās ar aizdevējiem.
A.Jaunsleinis runā par galvenajām kļūdām: ekonomikas dzēšanai izvēlētie
paņēmieni bija pārsteidzīgi, tie nevis stabilizēja, bet strauji veicināja krīzi.
Valdības algu politika (no neprātīga paaugstinājuma līdz neprātīgam
samazinājumam). Kļūdaini lēmumi budžeta izdevumos izglītībā un medicīnā.
Investīciju bremzēšanas politika. Bailes aizņemties reālai situācijas
stabilizēšanai. Pašvaldību lomas neizpratne. Nedrīkstēja apturēt ES fondu
apgūšanu, jo katrs ieguldīts eiro paplašinātu iekšējo tirgu. Nevajadzēja apturēt
investīciju programmas. Krīzes sākumā valstij bija trešais mazākais parāds
attiecībā pret kopproduktu no 27 ES valstīm. Investīcijas publiskajā
infrastruktūrā ir sevi pierādījušas kā labākais krīzes pārvarēšanas līdzeklis.
Galvenās kļūdas sarunās ar Starptautisko Valūtas fondu, Pasaules Banku
un ES Centrālo banku: vajadzēja skaidri un droši nosaukt Latvijas intereses un
sniegt patiesu informāciju. Nevajadzēja maldināt starptautiskās organizācijas
par valsts iekārtu, stāstot, ka pašvaldības ir padotas valdībai. Nevajadzēja
piekrist risinājumiem, kuri nepārprotami destabilizē situāciju un noved pie
straujas valdības rīcībspējas mazināšanās.
A.Jaunsleinis runā par pašvaldību lomu krīzē. Visas Eiropas pašvaldības
piedāvā kopīgus risinājumus krīzes situācijai. LPS secinājumi un piedāvājumi
2008.gada oktobrī – decembrī apsteidza Eiropas secinājumus un vēlākā
notikumu gaita ir pierādījusi toreizējo prasību pareizību.
Galvenās LPS prasības krīzes pārvarēšanai: proporcionālu daļu no
starptautiskā aizdevuma izmantot situācijas stabilizēšanai un iekšējā tirgus
atjaunošanai pašvaldībās. Atteikties no pārmērīgas regulēšanas, (noteikumu
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un pārbaužu apjoma) atļaujot pašvaldību politiķiem izvērtēt vietējās īpatnības
un rīkoties atbilstoši situācijai.
A.Jaunsleinis runā par vietējiem krīzes pārvarēšanas plāniem, neviens to
mūsu vietā neizdarīs. Dialogs ar sabiedrību. Arguments sarunās ar SVF.
Pamatojums prioritātēm un savu noteikumu pieņemšanai.
Galvenās prasības veselības aprūpes jomā: dzīvība, drošība un veselība ir
augstākās prioritātes. Valsts līdzekļus veselībai jāsamazina mazāk, nekā citās
jomās. Jānodrošina pienācīgu pakalpojumu grozu pašvaldību slimnīcās.
Jāgarantē neatliekamo palīdzību visā Latvijas teritorijā.
Galvenās prasības izglītības jomā - skolotājiem algu atbilstoši darba
tirgum. Skolām un pašvaldībām teikšanu. Nevis apkarot, bet iesaistīt privātos
līdzekļus, attīstīt skolu pašpārvaldi. Izpildīt valdības pienākumus: atlaišanas
pabalsti pedagogiem, 5-6 gadīgo programma, pirmsskolas pedagogu algas.
Saglabāt mākslu, sportu un interešu izglītību kā pamatu nākotnes attīstībai.
Rezultatīvais rādītājs sekmīgai skolu politikai: Vai mums vīrieši un sievietes
starp pedagogiem ir proporcijā 50/50?
Par stratēģiju krīzes periodā: sadarbība ar sociālajiem partneriem. Tieši
kontakti ar kredīta devējiem – Starptautisko Valūtas fondu un citiem.
Pašvaldību tiesības pildīt likumus un Ministru kabineta noteikumus reālo
finanšu ietvaros. Iekšējā tirgus atdzīvināšana. Vērtīgākā resursa – cilvēku
saglabāšana.
Par LPS struktūru pēc vietējās reformas: ir palikušas 2 nosaukumu vietējās
pašvaldības, kuru funkcijas un tiesības ir identiskas: 9 Republikas pilsētas un
109 novadi. Vēlēšanu rezultāti nav devuši kādai atsevišķai partijai dominējošo
lomu. Saglabājas pamats interešu grupēšanai nevis pēc partijām, bet
saimnieciskiem kritērijiem.
Par LPS politisko organizāciju: Biedru sapulce ( organizatoriski lēmumi),
Kongress – augstākais lēmējorgāns, nosaka organizācijas stratēģiju, pieņem
svarīgākās kopējās politikas pamatnostādnes. Dome – Lēmējorgāns kongresu
starplaikos, veic būtiskas politiskas izšķiršanās, lemj par protokolu, budžetu,
nozīmē pārstāvjus sarunām un starptautiskajās organizācijās. Valde –
Organizācijas operatīvā vadība, priekšsēža un administrācijas uzraudzība.
Priekšlikums domes sastāvam: maksimāli 125 (109 no novadiem, 8 no
republikas pilsētām, 7 no Rīgas, LPS priekšsēdis).
Par LPS komitejām: komitejās jāiesaista plašāku politiķu loku (būs vairāk
pilna darbalaika politiķu vienā pašvaldībā), jāsaglabā arī kā profesionāļu
forums komiteju priekšsēdētāji ir valdes locekļi .
Spējā vienoties, prasmē piekāpties mazajās lietās, lai uzvarētu lielajās – tas
ir LPS spēks. LPS vadlīnijas: Kādus mērķus saglabāt? Ko turpmāk darīt
citādi? Kāda būs Latvija pēc globālās krīzes? Šajā kongresā – uzdevumu
nākamajam kongresam, nosakot galvenos vadlīniju virzienus. Inovācijas LPS
darbā, jauno tehnoloģiju un iespēju izmantošana. Jāpanāk vienošanās starp
pašvaldībām: Reģionālā reforma ir iestrēgusi tādēļ, ka to mēģināja realizēt
pret lielu pašvaldību grupu interesēm. Nerisinot problēmu, arvien reālāks kļūst
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drauds iegūt gubernatorus. Jāsaglabā ilglaicīgais LPS uzstādījums – stingri
jānodala reģionu kompetences un finanses no vietējo pašvaldību
kompetencēm un finansēm. Jāpanāk cita attīstības plānošanas principa
īstenošana. Jābūt ievērojamai daļai, ko plāno un vada pašvaldības, nevis
nozaru ministrijas. Nozaru lomu jāierobežo. Valsts un pašvaldību attīstības
politikām jābūt papildinošām, nevis savstarpēji pakļautām. Nodot būtiskas
finanses pašvaldībām, valstij pārstāvēt Latviju starptautiski. Pašvaldībām
trūkst naudas taču ir citi resursi: 2/3 agrāko deputātu atkal ieguva vēlētāju
mandātu. Tas ir iepriekšējā darba novērtējums. Šiem deputātiem ir
neatsverama pieredze vadīt un rīkoties visgrūtākajās situācijās. 1/3 ir jaunu
deputātu. Jaunas idejas un jauns skatījums papildinās pieredzi. Jaunas idejas
gan krīzes pārvarēšanai, gan labāka līmeņa sasniegšanai pēc krīzes. Uz
normatīviem un aizspriedumiem balstīta sistēma nespēs izdzīvot: normatīvs
nevar būt pamatojums, lai mazāk blīvi apdzīvotā teritorijā nebūtu skolu un
slimnīcu. Apstākļi un vide jāpakārto cilvēku vajadzībām, nevis jāveicina vides
degradāciju. Jāmeklē iespējas, kā ar mazākiem līdzekļiem sasniegt gandrīz
tikpat labu efektu. Izdzīvos tas, kas spēs mainīties pats un mainīt apstākļus!
5. Latvijas Pašvaldību savienības Revīzijas komisijas ziņojums
(E.Eglīte)

LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Amatas novada domes
priekšsēdētāja Elita Eglīte nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu.
6. Mandātu komisijas ziņojums
(N.Kleinberga)

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga nolasa Mandātu
komisijas sanāksmes protokolu. Mandātu komisija lēmusi, ka par Mandātu
komisijas priekšsēdētāju apstiprināta Nellija Kleinberga, Skrundas novada
domes priekšsēdētāja, par komisijas sekretāri – Māra Juzupa, Priekuļu novada
domes priekšsēdētāja.
N.Kleinberga informē, ka Mandātu komisija nolēma apstiprināt visu 111
kongresa delegātu mandātus.
Debates
7. Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe saka paldies racionāli domājošiem
pašvaldību vadītājiem un deputātiem, kas pieņēmuši lēmumus par skolu
reorganizāciju, skolu optimizāciju un slēgšanu. Paldies par transporta
pieejamību laukos, lai skolēnus nogādātu uz skolu un atpakaļ! Paldies tiem,
kas meklē un atrod arī citus finansēšanas avotus, lai uzturētu savas izglītības
iestādes! Aicina pašvaldības atbalstīt skolēnu dziesmu un deju svētkus, kas
notiks nākamgad.
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8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns aicina uz
sadarbību visas pašvaldības. Gaida pārmaiņas no Latvijas Pašvaldību
savienības, sagaida vienotību, vienotu viedokli. Aicina būt konstruktīviem.
9. Ekonomikas ministrs Artis Kampars
Ekonomikas ministrs Artis Kampars debatē par ieguvumiem, pabeidzot
pašvaldību reformu. Par ekonomikas „sildīšanas” programmu – pēc iespējas
lielāku naudas līdzekļu investēšanu Latvijas ekonomikā pēc iespējas īsākā
laikā. Atbalsts māju siltināšanai un sociālo māju būvniecībai.
10. Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards
Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards pateicas par sadarbību ar Latvijas
Pašvaldību savienību. No 2010.gada 1.janvāra aicina atjaunot proporciju
70/30. Rudenī tiks palaista platjoslu interneta otrā kārta.
11. Kultūras ministrs Ints Dālderis
Kultūras ministrs Ints Dālderis debatē par kultūrizglītību, par mūzikas
un mākslas skolu pastāvēšanu. Finansējums ir ārkārtīgi samazināts, bet
Kultūras ministrija ir gatava dot savu atbalstu un metodisko palīdzību. Aicina
saglabāt Dziesmu un deju svētku nepārtrauktību.
12. Aizsardzības ministrs Imants Viesturs Lieģis
Aizsardzības ministrs Imants Viesturs Lieģis debatē par aizsardzības un
drošības jautājumiem. Atbalsts bruņotajiem spēkiem, it īpaši Zemessardzei.
Aizsardzības ministrijas sadarbība ar Ādažu novada pašvaldību, Lielvārdes
novada pašvaldību, Liepājas pilsētas domi un Daugavpils pilsētas domi.
13. Labklājības ministrs Uldis Augulis
Labklājības ministrs Uldis Augulis debatē par aktualitātēm sociālajā jomā
un nodarbinātības veicināšanu, lai mazinātu bezdarbu. Par birokrātijas
mazināšanu. Par sarunām ar Pasaules Banku. Par sadarbību ar Latvijas
Pašvaldību savienību.
A.Jaunsleinis nolasa iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces apsveikumu
kongresam.

6

14. Finanšu ministra padomniece budžeta jautājumos Baiba Brigmane
Finanšu ministra padomniece budžeta jautājumos Baiba Brigmane
informē, ka šodien finanšu ministrs Einars Repše Tallinā tiekas ar Baltijas
valstu finanšu ministriem. Runā par sadarbību ar Latvijas Pašvaldību
savienību un sociālajiem partneriem, pateicas par ieguldījumu valsts budžeta
veidošanas procesā.
15. Debates
(O.Spudziņš, A.Rāviņš, A.Šlesers, A.Šlesers, S.Šķesters, G.Liepiņš,
A.Feldmane, L.Gintere, M.Šics, K.Putniņa, A.Lielmežs)

Saeimas Finanšu un budžeta komisijas priekšsēdētājs O.Spurdziņš
pateicas par līdzšinējo sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību un runā par
kopīgi darāmajiem darbiem, par ilgtermiņa lēmumiem.
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents A.Rāviņš. Šis ir Baltijas ceļa
gads. Latvijas Pašvaldību savienībai ir jābūt stipru pašvaldību vadītāju
institūcija. Lai nebūtu tā, kā šogad, kad valsts budžeta grozījumi tika iesniegti
Saeimā bez saskaņošanas ar Latvijas Pašvaldību savienību. Aicina valdību
ieskaitīt lielāku daļu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, lai valsts piedalās ar
lielāku daļu, nevis ar nemainīgi mazu daļu.
A.Jaunsleinis nolasa Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova vēstuli
LPS 20.kongresam. Atvainojas, ka, ņemot vērā saspringto darba grafiku,
šodien kongresā nevar ierasties Nils Ušakovs. LPS kongress notiek krīzes
apstākļos, mēs visi sastopamies ar dažādām problēmām, kam galvenais
iemesls ir finansējuma trūkums. Pašvaldība ir tā pārvalde, kas atrodas vistuvāk
iedzīvotājam. Uzskata, ka pienācis laiks stiprināt pašvaldību lomu.
Pašvaldībām jābūt reālai iespējai ietekmēt notikumus valstī, ir jāpanāk
likumdošanas iniciatīvas tiesības pašvaldībām. Lai šo mērķi sasniegtu,
nepieciešams reformēt LPS darbības principus un lēmumu pieņemšanas
kārtību.
Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šlesers runā par
pašvaldību reformu. Tā nav bijusi veiksmīga, bet tā ir devusi impulsu
mainīties. Šodien katram no 109 novadiem jābūt redzējumam, kā izvest
novadu no krīzes, jo tikai tad varēsim izvest visu valsti no krīzes. Latvijas
Pašvaldību savienība nevar aizstāvēt Rīgas intereses. Rīga nevēlas nostāties
pret citām pašvaldībām, Rīgas pašvaldība vēlas sadarboties. A.Šlesers uzsver,
ka Rīga ar 7 vietām nevar paust savu viedokli, netiek ņemtas vērā tās
intereses. Rīgā ir 720 000 iedzīvotāju, un Rīga maksā vislielāko dalības maksu
Latvijas Pašvaldību savienībā, līdz ar to Rīgai jābūt vairāk vietu. A.Šlesers
aicina pēc 3 mēnešiem sasaukt ārkārtas kongresu.
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Latvijas Republikas Saeimas deputāts Staņislavs Šķesters novēl būt
vienotiem un nešķelties.
Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš runā par Latvijas
Pašvaldību Darba Devēju Asociācijas nākotni – kādai tai būt. Sējas novads
atbalsta Andra Jaunsleiņa kandidatūru Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēža amatam. Revīzijas komisijā izvirza Elitu Eglīti, Amatas novada
domes priekšsēdētāju.
Andra Feldmane no Hipotēku bankas runā par publisko privāto partnerību.
Tukuma, Ogres, Mārupes un Ķekavas pašvaldību projekts par bērnudārzu
celtniecību.
Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere debatē par
rezolūcijas projektu izglītības jomā un akcentē mūžizglītības nozīmi. Latvijas
Pašvaldību savienības Mācību centrs darbojas no 1993.gada. Aicina politiķus
piedalīties Izglītības un kultūras komitejas darbā.
Rīgas domes deputāts Mārtiņš Šics runā par veselības aprūpes rezolūciju.
Jālikvidē novadus diskriminējošā situācija, kad valsts noteiktā laikā
medicīniskā palīdzība neatnāk (vairāk nekā pēc 25 minūtēm vai pat pēc
stundas).
Baldones novada domes priekšsēdētāja Karīna Putniņa runā par vienotību.
Pašvaldībām jābūt vienotām jautājumos par pašvaldību funkcijām, par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Atbalsta Andra Jaunsleiņa kandidatūru LPS
priekšsēža amatam.
LPS priekšsēža vietnieks, Mālpils novada domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Lielmežs analizē valsts budžetu. Par reālu varas decentralizāciju.
Izsaka atbalstu Andra Jaunsleiņa kandidatūrai LPS priekšsēža amatam.
16.

Priekšsēža un revīzijas komisijas locekļu kandidātu izvirzīšana
(N.Kleinberga)

Kongress izvirza kandidātus Revīzijas komisijai:
• Jānis Raščevskis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks,
• Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja,
• Daiga Jurēvica, Carnikavas novada domes priekšsēdētāja,
• Kārlis Albergs, Valkas novada domes priekšsēdētājs,
• Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētājs,
• Inesis Boķis, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs.
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Nellija Kleinberga izvirza Andra Jaunsleiņa kandidatūru LPS priekšsēža
amatam.
17. Redakcijas komisijas ziņojums
un kongresa dokumentu pieņemšana
(A.Jaunsleinis, M.Pūķis, A.Lācarus, M.Šics)

M.Pūķis iepazīstina ar rezolūcijas projektu „Par krīzes pārvarēšanas
programmu”.
Atklāti balsojot, „par” – 128, „pret” – nav, „atturas” – nav, kongress
nolemj apstiprināt rezolūciju „Par krīzes pārvarēšanas programmu”.
M.Pūķis iepazīstina ar rezolūcijas projektu „Par neatliekamajiem
pasākumiem izglītībā”.
Atklāti balsojot, „par” – 128, „pret” – nav, „atturas” – nav, kongress
nolemj apstiprināt rezolūciju „Par neatliekamajiem pasākumiem izglītībā”.
M.Pūķis un A.Lācarus iepazīstina ar rezolūcijas projektu „Par veselības
aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā”.
Atklāti balsojot, „par” – 128, „pret” – nav, „atturas” – nav, kongress
nolemj apstiprināt rezolūciju „Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes
situācijā”.
M.Pūķis iepazīstina ar kongresa lēmuma projektu „Par grozījumiem LPS
18.kongresa lēmumā „Par LPS biedru dalības maksām un to maksāšanas
kārtību””.
Atklāti balsojot, „par” – 127, „pret” – nav, „atturas” – 1, kongress nolemj
apstiprināt lēmumu „Par grozījumiem LPS 18.kongresa lēmumā „Par LPS
biedru dalības maksām un to maksāšanas kārtību””.
M.Pūķis iepazīstina ar kongresa lēmuma projektu „Par galvenajiem
virzieniem Latvijas pašvaldību attīstības vadlīniju pilnveidošanā”.
Atklāti balsojot, „par” – 128, „pret” – nav, „atturas” – nav, kongress
nolemj apstiprināt lēmumu „Par galvenajiem virzieniem Latvijas pašvaldību
attīstības vadlīniju pilnveidošanā”.
M.Pūķis informē, ka Latgales novada pašvaldības aicina atcelt MK
noteikumus Nr.250 par savstarpējiem norēķiniem.
A.Jaunsleinis sola šo jautājumu atrisināt līdz 2009.gada beigām.
18. Priekšsēža vietnieka kandidātu izvirzīšana un vēlēšanas novadu
sanāksmē. Priekšsēža vietnieku apstiprināšana
(A.Jaunsleinis, A.Lielmežs, A.Ence, E.Bartkevičs)

A.Jaunsleinis informē, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācija par tās
prezidentu ievēlējusi Andri Rāviņu, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju.
Atklāti balsojot, „par” – 81, „pret” – nav, „atturas” – 1, kongress
apstiprina Andri Rāviņu par LPS priekšsēža vietnieku no pilsētām.
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Mālpils novada domes priekšsēdētājs A.Lielmežs izvirza Edvīna
Bartkeviča, Ogres novada domes priekšsēdētāja, kandidatūru Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieka amatam.
Babītes novada domes priekšsēdētājs A.Ence izvirza Aleksandra Lielmeža
kandidatūru Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieka amatam.
A.Lielmežs atsauc savu kandidatūru.
Atklāti balsojot, „par” – 81, „pret” – nav, „atturas” – 1, novadu
priekšsēdētāji par LPS priekšsēža vietnieku no novadiem ievēl Edvīnu
Bartkeviču.
Atklāti balsojot, „par” – 81, „pret” – nav, „atturas” – 1, kongress
apstiprina Edvīnu Bartkeviču par LPS priekšsēža vietnieku no novadiem.

Kongresu slēdz plkst.1655.

Kongresa vadītājs

A.Jaunsleinis

Protokolētāja

E.Kresse
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