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Kongresu vada LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 
Protokolē LPS padomniece Elita Kresse. 
Piedalās 406 delegāti. Kongress ir lemttiesīgs. 
Kongress apstiprina šādu darba kārtību: 

1. LPS priekšsēža ziņojums  
2. Mandātu komisijas ziņojums 
3. Revīzijas komisijas ziņojums 
4. Debates 
5. Dokumentu pieņemšana 
6. Par LPS priekšsēža pilnvaru termiņa pagarināšanu 
 
Kongresu atklāj Nellija Kleinberga, Skrundas pilsētas domes 

priekšsēdētāja. 
Kongresu sveic Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis. 
Kongresa delegātus uzrunā Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
 
Viesu uzrunas: 
• Staņislavs Šķesters, LR 9.Saeimas deputāts. Laba vēlējumi pašvaldībām 

ekonomiski grūtajos apstākļos. 
• Uldis Augulis, labklājības ministrs. Labklājības ministrijas viedoklis 

par situāciju valstī pašreizējos ekonomiskos apstākļos un iespējamo 
labāko situācijas risinājumu labklājības jomā. Aicina LPS un 
pašvaldību vadītājus uz sadarbību ar Labklājības ministriju. 

• Mārtiņš Bondars, Krājbankas vadītājs. Latvija ir pazaudējusi 
starptautisko finanšu institūciju uzticību, nevajadzētu pazaudēt arī 
iedzīvotāju uzticību. 

N.Kleinberga nolasa Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes 
apsveikumu LPS 19.kongresam. 

Kongress apstiprina Balsu skaitīšanas komisijas sastāvu: 
• Aivars Raščevskis, Kalupes pagasta padomes priekšsēdētājs; 
• Ausma Liepa, Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja; 
• Solvita Ūdre, Stendes pilsētas domes priekšsēdētāja; 
• Arvīds Mēters, Brocēnu novada domes priekšsēdētājs; 
• Uldis Strazds, Durbes novada domes priekšsēdētājs; 
• Gints Kaminskis, Dobeles rajona padomes priekšsēdētājs. 
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Kongress apstiprina Redakcijas komisijas sastāvu: 
• Ligita Gintere, Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja; 
• Irēna Škutāne, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 
• Aivars Okmanis, Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs; 
• Uldis Rozenbergs, Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 

priekšsēdētājs; 
• Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks; 
• Miervaldis Krotovs, Lībagu pagasta padomes priekšsēdētājs; 
• Aivars Lācarus, Talsu pilsētas domes priekšsēdētājs; 
• Jānis Neimanis, Grobiņas pilsētas domes priekšsēdētājs; 
• Didzis Konuševskis, Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs. 
Kongress apstiprina Mandātu komisijas sastāvu: 
• Andris Badūns, Krāslavas rajona padomes priekšsēdētājs; 
• Unda Ozoliņa, Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja; 
• Aina Saleniece, Kauguru pagasta padomes priekšsēdētāja; 
• Alfreds Ķieģelis, Kandavas novada domes priekšsēdētājs; 
• Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs. 
Kongress apstiprina kongresa sekretariātu: 
• Vilnis Sirsonis, Ķeipenes pagasta padomes priekšsēdētājs; 
• Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece; 
• Elita Kresse, LPS padomniece. 
 

 
1.  

LPS priekšsēža ziņojums 
(A.Jaunsleinis) 

 
A.Jaunsleinis nolasa ziņojumu, kura devīze „Krīzi pārvarēsim, ja strādāsim 

kopā” (ziņojuma tēzes pielikumā). 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsver, ka pašvaldību „sarkanā līnija” 

ir nepieļaut tālāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes un pašvaldību 
budžetu samazinājumu, tāpēc valdībai ir jāgarantē iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pašvaldību daļas pašreizējās, decembrī Saeimā apstiprinātās, 
prognozes izpilde. LPS priekšsēdis dod atbildes uz trim jautājumiem: kā 
saglabāt tiesiskas valsts pamatprincipus; kā krīzes apstākļos nodrošināt vismaz 
minimālos pašvaldību pakalpojumus iedzīvotājiem un kā atdzīvināt 
ekonomiku. Atbildes uz šiem trim jautājumiem ir: atteikties no likumu un MK 
noteikumu obligātā rakstura; garantēt vismaz pašreizējās IIN prognozes izpildi 
pašvaldībām un būtisku valsts aizņēmuma daļu atdot pašvaldībām publiskās 
infrastruktūras iepirkumu veikšanai. 
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2.  
Mandātu komisijas ziņojums 

(U.Ozoliņa) 
 

Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja Unda Ozoliņa nolasa Mandātu 
komisijas sanāksmes protokolu. Mandātu komisijas sanāksmē piedalījās: 

• Andris Badūns, Kraslavas rajona padomes priekšsēdētājs,  
• Unda Ozoliņa, Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja, 
• Aina Saleniece, Kauguru pagasta padomes priekšsēdētāja, 
• Alfreds Ķieģelis, Kandavas novada domes priekšsēdētājs, 
• Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs. 

 
Mandātu komisija lēma, ka par Mandātu komisijas priekšsēdētāju tika 

apstiprināta Unda Ozoliņa, par komisijas sekretāru – Andris Rāviņš. Mandātu 
komisija nolēma apstiprināt visu 406 kongresa delegātu mandātus. 
 

3.  
Revīzijas komisijas ziņojums 

(E.Eglīte) 
 

LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu. 

 
4.  

Debates  
(E.Bartkevičs, J.Birks, M.Vilkauša, A.Badūns, A.Adats, K.Putniņa, G.Liepiņš, G.Laicāns) 

 
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs informē par ES 

Reģionu komitejas darbu. 
Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Birks debatē par pašvaldību 

darbību krīzes apstākļos, kā krīzes apstākļos nodrošināt vismaz minimālos 
pašvaldību pakalpojumus iedzīvotājiem. 

Projekta „Pēdas” vadītāja Vita Jaunzeme izsaka pateicību visiem talkas 
atbalstītājiem un informē, ka kopā ar talkas patronu – Latvijas Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru, domu grupu „Tīri meži”, projekts „Pēdas” aicina 
Latvijas pašvaldības piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks 2009. gada 18. aprīlī 
gan visā Latvijas teritorijā, gan arī kaimiņvalstīs – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā 
un Polijā.  

Murmastienes pagasta padomes priekšsēdētāja Modra Vilkauša debatē 
par 200 000 latu piešķiršanu novadu infrastruktūras attīstībai. 

Krāslavas rajona padomes priekšsēdētājs Andris Badūns debatē par 
veselības aprūpi un aicina visas pašvaldības būt vienotas, jo tikai vienotībā ir 
spēks. 
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Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs Andis Adats aicina būt attapīgiem 
jebkurā dzīves situācijā. 

Baldones pilsētas domes priekšsēdētāja Karīna Putniņa debatē par 
tiesiskumu, par pašvaldību tiesību aizsardzību, par nekorektu un cinisku 
attieksmi no valsts puses. 

Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš aicina pašvaldības 
būt saprotošām, tolerantām vienai pret otru jautājumā par savstarpējiem 
norēķiniem, nebūt alkatīgām. 

Saeimas deputāts Gunārs Laicāns aicina uz vienotību un sapratni. 
A.Jaunsleinis nolasa A.Lielmeža ziņu kongresam. 
 

5.  
Dokumentu pieņemšana 

(M.Pūķis, A.Lācarus, A.Ence, M.Švarcs, A.Jaunsleinis, I.Škutāne) 
 

M.Pūķis iepazīstina ar kongresa dokumentu projektiem. 
Atklāti balsojot, par - 406, pret - 0, atturas - 0, kongress nolemj pieņemt 
rezolūciju „Par pašvaldību lomu ekonomiskās krīzes apstākļos” (pielikumā). 

 
Atklāti balsojot, par - 406, pret - 0, atturas - 0, kongress nolemj pieņemt 

rezolūciju „Par tiesiskumu ekonomiskās krīzes apstākļos” (pielikumā). 
 
Atklāti balsojot, par - 406, pret - 0, atturas - 0, kongress nolemj pieņemt 

rezolūciju „Par valsts minimālajām garantijām pašvaldību pakalpojumu 
nodrošināšanai ekonomiskās krīzes apstākļos” (pielikumā). 

 
Atklāti balsojot, par - 405, pret - 0, atturas – 1, kongress nolemj pieņemt 

rezolūciju „Par rīcību, ja valdība neievēros pašvaldību prasības ekonomiskās 
krīzes apstākļos” (pielikumā). 

 
M.Pūķis aicina kongresa delegātus pieņemt lēmumu par LPS domes 

funkciju deleģēšanu valdei uz laiku no 2009.gada 1.jūlija līdz LPS 
20.kongresam. 

Apspriedis iesniegtos priekšlikumus, atklāti balsojot, par - 405, pret - 0, 
atturas – 1, LPS kongress nolemj deleģēt LPS domes funkcijas valdei uz laiku 
no 2009.gada 1.jūlija līdz LPS 20.kongresam. 

 
Talsu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lācarus aicina pieņemt 

rezolūciju par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.  
Babītes pagasta padomes priekšsēdētājs A.Ence atbalsta šādas 

rezolūcijas pieņemšanu. 
Rēzeknes rajona padomes priekšsēdētājs M.Švarcs atbalsta šādas 

rezolūcijas pieņemšanu. 
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LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis informē, ka Latvijas Lielo pilsētu 
asociācija noraidījusi Latvijas Pagastu apvienības priekšlikumu. 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece I.Škutāne aicina 
debates pārnest uz pašvaldību grupām. 

LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis pārtrauc debates un ierosina pieņemt 
lēmumu uzdot valdei un domei atrisināt šo jautājumu. 

Atklāti balsojot, par - 389, pret - 9, atturas – 7, kongress nolemj uzdot 
LPS valdei un domei līdz 2009.gada 1.maijam, konsultējoties ar pašvaldību 
grupām, piedāvāt šīs problēmas risinājumu. 

 
6. 

Par LPS priekšsēža pilnvaru termiņa pagarināšanu  
(N.Kleinberga) 

 
 
 

 
 
Kongresa vadītājs       A.Jaunsleinis 
 
 
 
Protokolētāja       E.Kresse 

 
 LPS priekšsēža vietniece N.Kleinberga informē, ka ir pieņemts LPS 
19.kongresa lēmums „Par LPS domes funkciju deleģēšanu LPS 
valdei”, sakarā ar kuru nolemts deleģēt LPS domes funkcijas valdei
 uz laiku no 2009.gada 1.jūlija līdz LPS 20.kongresam atbilstoši LPS 
Statūtu 6.11.punktā noteiktajai kongresa kompetencei un to, ka 2009.
 gada 6.jūnijā notiks
 pašvaldību vēlēšanas un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ir ievēlēts 
LPS 15.kongresā 2005. gada 27.maijā (LPS 27.05.2005 15. kongresa protokols 
nr.1 13.paragrāfs) un viņa pilnvaras atbilstoši LPS Statūtu 
6.11.punktam ir 
vienādas ar pašvaldību pilnvaru ilgumu, ja kongress nenosaka citādi. Līdz 
ar to, ņemot vērā LPS 19.kongresa lēmumu „Par LPS domes funkciju 
deleģēšanu LPS valdei” un lai jauno LPS priekšsēdi būtu iespēja vēlēt 
jaunievēlētajām pašvaldībām, ierosina pagarināt LPS priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa pilnvaru termiņu līdz  2009.gada septembra beigām, jo 
2009.gada septembrī tiks
 sasaukts LPS 20.kongress. 
 Atklāti balsojot, ar 405 balsīm par, pret – nav, atturas – 
1, LPS 
19.kongress nolemj pagarināt LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa 
(personas kods *******) pilnvaru termiņu līdz LPS 20.kongresam, bet ne 
ilgāk kā līdz 2009. gada 30.septembrim.   


