LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU SANĀKSME
PROTOKOLS
2015. gada 4.decembrī

Sanāksme atklāta
Sanāksmi vada
Sanāksmi protokolē
Sanāksmē piedalās

Nr.11.

plkst.10.30
LPIA priekšsēdētājs G.Kalniņš
LPS padomniece S.Sproģe
skat. pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapas.

Darba kārtība:

1. Uzrunas un Jaunpils novada prezentācija
2. Atskaite par LPIA valdes darbu 2015. gadā un priekšlikumi
2016.gadam
3. Viesu prezentācija
Novada apskate
1.§

Jaunpils novada priekšsēdētājas vietnieces Daces Adiņas un LPS
priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzrunā izpilddirektorus un pašvaldību
darbiniekus un novēl labu dienu. Izsaka pateicību par darba smagumu
noņemšanu no politiķu pleciem un iesaka regulāri sniegt priekšlikumus
pašvaldību darbības jautājumos, jo ikdienas lietas labi pārzina izpildvara,
politiķi kaut ko būtisku var nepamanīt.
Jaunpils novada sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa un
izpilddirektors Pēteris Baranovskis iepazīstina ar Jaunpils novada
aktivitātēm, projektiem, cilvēkiem, vēsturi un citām labajām lietām
(prezentācija pielikumā)
2.§

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš atskaitās par LPIA valdes un
asociācijas veikumu 2015. gadā un ieteikumiem 2016.gadam
(prezentācija pielikumā)
Sapulce nolemj:
1. pēc valdes ierosinājuma izteikt LPIA Nolikuma 7.2.punktu sekojoši:
7.2. No 2016.gada 1.janvāra noteikt šādas dalības maksas par kalendāro gadu
no pašvaldības, ņemot vērā tās īpatsvaru:

7.2.1. Rīgas domei – 1500eiro;
7.2.2. Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes,
Valmieras un Ventspils domēm – 1000 eiro;
7.2.3. novadu domēm:
7.2.3.1.ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000 – 400 eiro,
7.2.3.2.ar iedzīvotāju skaitu līdz no 5001 līdz 10000 – 600 eiro,
7.2.3.3.ar iedzīvotāju skaitu no 10001 līdz 20000 – 700 eiro,
7.2.3.4.ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 20000 – 800 eiro.

2. noteikt dalībnieku skaitu ikmēneša LPIA sanāksmēs bez atsevišķas
dalības maksas sekojoši:
2.1. republikas nozīmes pilsētām un novadiem virs 10 000
iedzīvotājiem - 4 dalībnieki;
2.2. novadiem līdz 10 000 iedzīvotājiem – 3 dalībnieki.

3.§

Imeretijas apgabala (Gruzija) gubernatora vietnieks Ioseb
Khakhaleishvili, Sachkheres pašvaldības vadītājs Malkhaz Bazadze un
Tskaltubo pašvaldības vadītājs Konstantine Mamiseishvili priecājas, ka
iepazinās pavasarī ar LPIA valdes locekļiem, un tagad ir iespēja pabūt
mūsu skaistajā valstī. Gruzija un Latvija vienmēr ir bijuši lieli draugi un
būs, jo Latvija mums bija blakus un ļoti atbalstīja, kad mūsu valstij
klājies grūti. Imeretijas reģiona vadība un tās pašvaldības cer uz aktīvāku
sadarbību starp konkrētām pašvaldībām, gaida investorus. Gruzijā ir
speciāla valsts atbalsta programma investoriem, ar to katrs var iepazīties
pielikumā esošajās prezentācijās, jo laika limita dēļ šīs prezentācijas
nerādu. (reģiona, Sachkheres un Tskaltubo pašvaldību un valsts atbalsta
programmu prezentācijas pielikumā)
Novada apskate:
Ekskursija pa Jaunpils pili;
Kurzemes VCMAS apmeklējums;
SIA “Līvas grupa” ražotnes apmeklējums;
Jaunpils pienotavas prezentācija ar produkcijas degustāciju;
Sanāksmi beidz

plkst.17.00

Sanāksmes vadītājs

G.Kalniņš

Protokolēja

S.Sproģe

