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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS 21.KONGRESS 

 
PROTOKOLS 

 
Pārgaujas novada Stalbē 

2010.gada 21.maijā       Nr.1 

 

 

Kongresu vada LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 

 

Protokolē LPS padomniece Elita Kresse. 

 

Piedalās 166 pašvaldību priekšsēdētāji un deputāti.  

Kongress ir lemttiesīgs. 

 

Kongress apstiprina šādu darba kārtību: 

 

1. Kongresa atklāšana 

2. Viesu uzrunas 

3. Komisiju vēlēšanas 

4. Priekšsēža ziņojums. Finansu un ekonomikas komitejas ziņojums. 

5. Revīzijas komisijas ziņojums 

6. Mandātu komisijas ziņojums 

7. Izglītības un kultūras komitejas ziņojums              

8. Veselības un sociālo jautājumu komitejas ziņojums 

9. Tehnisko problēmu komitejas ziņojums 

10. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums    

11. Debates                                                                            

12. Dokumentu pieņemšana  

13. Noslēgums 

 

Kongresu atklāj plkst. 10
00

. 
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1. Kongresa atklāšana 

 

Kongresu atklāj Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis. 

Kongresu sveic Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.  

 

2. Viesu uzrunas 

 

Valsts prezidenta stratēģiskās plānošanas un analīzes padomniece  Zanda 

Kalniņa – Lukašēviča nolasa Valsts Prezidenta Valda Zatlera apsveikumu 

(pielikumā). 

 

LR Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze apsveic kongresa delegātus. 

 

Andris Jaunsleinis nolasa Ministru prezidenta Valda Dombrovska 

apsveikumu. 

 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Oskars 

Spurdziņš uzrunā kongresa delegātus. 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre Dagnija Staķe uzrunā 

kongresa delegātus. Aicina pašvaldību vadītājus neaizmirst iedzīvotājus 

un pievērst uzmanību novadu attālāko teritoriju attīstībai. 

 

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzrunā kongresa delegātus.  

 

Kultūras ministrs Ints Dālderis uzrunā kongresa delegātus.  

 

Veselības ministrs Didzis Gavars uzrunā kongresa delegātus.   

 

Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzrunā 

kongresa delegātus. 

 

Izglītības un kultūras ministres biroja vadītāja Inese Matvejeva nolasa 

izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes apsveikumu. 

 

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Baiba Bāne nolasa finanšu 

ministra Eināra Repšes apsveikumu. Pateicas par sadarbību un līdzdalību 

sarunās ar Starptautisko Valūtas fondu.  

 

Partijas Pilsoniskā savienība priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis 

uzrunā kongresa delegātus un dalībniekus. Izsaka atbalstu sagatavotajām 

kongresa rezolūcijām. 
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Saeimas Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deleģētais pārstāvis 

Staņislavs Šķesteris apsveic kongresa delegātus un dalībniekus. 

 

 Tautas partijas pārstāvis Edgars Zalāns uzrunā kongresa delegātus un 

izsaka atbalstu kongresa rezolūcijai „Aicinājums politiskajām partijām”. 

 

 

3. Komisiju vēlēšanas 

 

Kongress vienbalsīgi apstiprina kongresa darba komisijas.  

 

Balsu skaitīšanas komisija: 

 Miervaldis Krotovs, Talsu novada domes priekšsēdētājs; 

 Genādijs Jefimovs, Grobiņas novada domes deputāts; 

 Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs. 

 

Redakcijas komisija: 

 Ligita Gintere, Izglītības un kultūras komitejas 

priekšsēdētāja; 

 Guntis Libeks, Veselības un sociālo jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs; 

 Aivars Okmanis, Tehnisko problēmu komitejas 

priekšsēdētājs; 

 Gints Kaminskis, Reģionālās attīstības un sadarbības 

komitejas priekšsēdētājs; 

 Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks; 

 Vineta Reitere, LPS priekšsēža padomniece; 

 Inta Purviņa, Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

 Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs; 

 Edvīns Bartkevičs, Ogres novada domes priekšsēdētājs; 

 Valdis Veips, Bauskas novada domes priekšsēdētājs; 

 Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs. 

 

Mandātu komisija: 

 Indra Rassa, Saldus novada domes priekšsēdētāja; 

 Māra Juzupa, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja; 

 Aivars Lācarus, Talsu novada domes deputāts. 

 

Kongresa sekretariāts: 

 Māra Juzupa, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja, 

 Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece 

 Elita Kresse, LPS padomniece 
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4. Priekšsēža ziņojums.  

Finansu un ekonomikas komitejas ziņojums. 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis nolasa 

ziņojumu, kura moto „Vienoties un izdarīt!”. Uzrunājot kongresa 

dalībniekus, LPS priekšsēdis uzsver, ka tieši spēja pārvarēt 

viensētniecisko domāšanu, sēsties pie viena galda un vienoties ļaus valsti 

daudz ātrāk nolikt uz sliedēm. Cilvēkiem, kuri pēdējos 20 gadus ir 

vadījuši mūsu valsti, vajadzētu atzīt un publiski paziņot, kādas kļūdas ir 

pieļautas, un ka izvēlētais attīstības virziens ne vienmēr bija pareizs. 

Patlaban valsts pārvaldes darbinieki rīkojas pretrunā ar Eiropas vietējo 

pašvaldību hartu, cenšas nelikumīgi ieviest sistēmu, ka pašvaldības drīkst 

tikai to, kas likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēts. Šobrīd 

valstī galvenā problēma ir cīņa ar bezdarbu. Lai to mazinātu, ir jāļauj 

pašvaldībām palīdzēt glābt uzņēmumus, kuriem ir būtiska loma 

attiecīgajā teritorijā, līdzīgi kā, piemēram, Eiropas valstu valdības glāba 

savu autorūpniecību. Latvijas valdība sarunās ar Starptautisko Valūtas 

fondu un Pasaules Banku izturas kā skolnieks pie skolotāja un padevīgi 

izpilda visas prasības. Valdībai vajadzētu uz sarunām iet ar savu krīzes 

pārvarēšanas programmu un to aizstāvēt. Patlaban Latvijas ekonomikas 

attīstība ir pilnībā nobremzēta, algu „apcirpšana” samazina iekšējo 

patēriņu. Ir jāstimulē ne tikai eksports, bet arī iekšējais tirgus, jo ar 

taupīšanu vien ekonomiku nevar atdzīvināt. Valdības rīcību krīzes 

pārvarēšanā A.Jaunsleinis salīdzina ar klepus ārstēšanu, dodot caurejas 

zāles „purgenu”, lai slimnieks baidītos klepot. „Mēs visi esam iebaidīti un 

cenšamies „neklepot”, tāds paņēmiens var dot īslaicīgu efektu, bet neārstē 

slimību.,” saka A.Jaunsleinis, „cik ilgi mēs dzīvosim pašreizējā trūkumā, 

un vai arī turpmākos 15-20 gadus būsim Eiropas Savienības nomale un 

nabagi?”. Latvijai ir nepieciešama skaidra attīstības vīzija un mērķi. 

 

A.Jaunsleinis pauž viedokli, ka jau tagad ir jādomā par to, kā Latvijai 

piesaistīt imigrantus, jo bērni, kas tagad dzimst, darba tirgū iesaistīsies 

pēc 20 gadiem. Latvijai ir jāzina, kā tā dzīvos un attīstīsies pēc 5-10 

gadiem. No Latvijas aizbraukušie atgriezīsies tikai tad, ja algas te 

sasniegs Eiropas valstu vidējo līmeni. Valsts attīstību negatīvi ietekmē arī 

milzīgā negatīvisma kampaņa, kad visi valsts vadītāji tiek saukti par 

zagļiem, neliešiem. Šī destruktīvā rīcība grauj valsts pamatus. LPS 

priekšsēdis pauž satraukumu par to, ka valdība gatavo 2011.gadam 

kopbudžetu, kurā plāno iekļaut arī pašvaldību budžetus. Valdības īstenotā 

„budžeta konsolidācijas” politika arvien pasliktina iedzīvotāju sociāli 

ekonomisko stāvokli, kavē pašvaldības iesaistīties iekšējā tirgus 

atdzīvināšanā, kā arī apdraud nacionālo drošību. Tas nozīmētu 

atgriešanos 1989.gadā, kad Latvijā bija izpildkomitejas, nevis pilnvērtīgas 
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pašvaldības. Pašvaldību pārstāvjiem nepieņemami ir valdības plāni ieviest 

civildienestu arī pašvaldībās. Kāpēc tad ir jāvēl pašvaldību deputāti, ja 

visu izlems valdība? A.Jaunsleinis uzskata, ka Latvijai būtu jāpāriet uz 

triju gadu, pēc tam uz piecu gadu un beidzot uz septiņu gadu budžetu, kā 

tiek plānota Eiropas Savienības ekonomiskā attīstība. 

 

A.Jaunsleinis nāk klajā ar priekšlikumu - uzkrātos Eiropas Savienības 

fondu līdzekļus, kas ir 2,7 miljardi latu, izmantot turpmāko divu gadu 

laikā, tādējādi būtiski sekmējot valsts ekonomikas attīstību. Kā 

līdzfinansējumu ES līdzekļu apgūšanai Jaunsleinis rosina izmantot 

līdzekļus, ko Latvijai aizdevuši starptautiskie donori. Izvēloties 

veiksmīgus projektus, varētu pāris gados ne tikai atgūt ieguldīto naudu, 

bet arī gūt papildu ieņēmumus nodokļu maksājumu veidā.  

 

LPS priekšsēdis pauž viedokli, ka pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera 

iesnieguma pieņemtais Satversmes tiesas lēmums atcelt Iepirkumu 

likumā paredzēto depozītu, kas būtu jāiemaksā, apstrīdot publiskā 

iepirkuma rezultātus, ir par 20% palielinājis sūdzību skaitu. Pēc 

A.Jaunsleiņa domām, tas līdzinās apzinātai kaitniecībai. 

 

A.Jaunsleiņa ziņojuma tēzes pielikumā. 

 

 

5. Revīzijas komisijas ziņojums 

 

LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elita Eglīte, Amatas novada 

domes priekšsēdētāja, nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu (pielikumā). 

 

 

6. Mandātu komisijas ziņojums 

 

 

Aivars Lācarus, Talsu novada domes deputāts, nolasa Mandātu komisijas 

sanāksmes protokolu. Mandātu komisijas darba kārtība:  

 Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas. 

 Komisijas sekretāra ievēlēšana.  

 Par Latvijas Pašvaldību savienības 21.kongresa delegātu 

mandātu atzīšanu. 

  

Atklāti balsojot, LPS 21.kongresa Mandātu komisija vienbalsīgi nolemj:  

 par kongresa Mandātu komisijas priekšsēdētāju ievēlēt 

Aivaru Lācaru, Talsu novada domes deputātu; 

 par kongresa Mandātu komisijas sekretāri ievēlēt Māru 

Juzupu, Priekuļu novada domes priekšsēdētāju. 
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Aivars Lācarus ziņo, ka līdz 2010.gada 21.maijam Latvijas Pašvaldību 

savienībā iestājušās visas 118 pašvaldības, uz kongresu ieradušies 166 

delegāti. Pārbaudot delegātu pilnvaras, LPS 21.kongresa mandātu 

komisija nolemj: atzīt visu 166 delegātu mandātus. 

 

 

7. Izglītības un kultūras komitejas ziņojums             

 

Ligita Gintere, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras 

komitejas priekšsēdētāja, ziņo par aktualitātēm izglītības un kultūras 

jomā, par Latvijas Pašvaldību savienības sarunām ar Izglītības un 

zinātnes ministriju un Kultūras ministriju. Principa „nauda seko 

skolēnam” rezultāts – daudzu skolēnu slēgšana. Problēmas ar skolēnu 

autobusiem – šos nepieciešamos autobusus mēs varētu ražot Latvijā, 

Jelgavā. Bet diemžēl kāds ir pateicis, ka autobusi jāiepērk citur. 5-6 

gadīgo apmācība, finansējums pedagogu darba samaksai. Satrauc 

Profesionālo izglītības iestāžu nodošana pašvaldībām bez finansējuma. 

LPS prasa valdībai sakārtot profesionālās izglītības sistēmu.  

 

  

8. Veselības un sociālo jautājumu komitejas ziņojums 

 

Guntis Libeks, Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs, ziņo par aktualitātēm sociālajā un 

veselības pakalpojumu jomā. Atzīst, ka Latvijas Pašvaldību savienības 

sarunas Labklājības ministriju ir bijušas veiksmīgas, ko diemžēl nevar 

teikt par sarunām ar Veselības ministriju.  

 

 

9. Tehnisko problēmu komitejas ziņojums 

 

Aivars Okmanis, Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu 

komitejas priekšsēdētājs, ziņo par LPS Tehnisko problēmu komitejas 

darbu, par sadarbību un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējām 

sarunām ar Satiksmes, Iekšlietu, Aizsardzības un Ekonomikas 

ministrijām. 

 

 

10. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums    

 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un 

sadarbības komitejas priekšsēdētājs, ziņo par Reģionālās attīstības un 
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sadarbības komitejas darbu, par Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējām 

sarunām ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. 

 

 

11. Debates                    

 

LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs, 

runā par iespējām ražot skolēnu autobusus Jelgavā, taču izsaka nožēlu par 

to, ka autobusi tiks iepirkti citur, nevis atbalstīti vietējie ražotāji. Informē, 

ka 2010.gada 1.jūlijā beidzas A.Rāviņa pilnvaru laiks Latvijas Lielo 

pilsētu asociācijā, līdz ar to arī kā LPS priekšsēža vietniekam. Viņa vietu 

ieņems Leonīds Salcevičs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs. 

 

Gunārs Laicāns, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 

loceklis, atbalsta kongresa rezolūcijas. 

 

Baiba Brigmane, Hipotēku un zemes banka, aicina pašvaldības uz 

sadarbību. 

 

Romualds Ražuks, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, aicina 

neizzagt savu valsti, savu pašvaldību. Vienoties un izdarīt! 

 

Andrejs Radzevičs, Durbes novada domes priekšsēdētājs, izsaka viedokli 

par kongresa rezolūciju par autoceļiem. Aicina katru partiju atbildēt uz 

LPS 21.kongresa rezolūcijās noteiktajiem darbiem. A.Radzevičs izsaka 

priekšlikumu virzīt LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini par Latvijas Valsts 

prezidenta amata kandidātu, jo A.Jaunsleinim ir izpratne, kā izvest 

Latvijas valsti no krīzes.  

 

Zāle šo priekšlikumu uzņem ar vētrainiem aplausiem. 

 

Jānis Zvīgulis, Pašvaldību Konsultāciju centra direktors, aicina 

pašvaldības uz sadarbību. Uzsver uzņēmējdarbības nozīmi katrā 

pašvaldībā un valstī kopumā. 

 

Edvīns Bartkevičs, Ogres novada domes priekšsēdētājs un LPS 

priekšsēža vietnieks no novadiem, runā par normatīvisma samazināšanu.  

 

                                              

12. Dokumentu pieņemšana  

 

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis informē 

par Redakcijas komisijas darbu un priekšlikumiem LPS 21.kongresa 

dokumentu projektiem. 
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Atklāti balsojot, par 166, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par valsts makroekonomiskās politikas maiņu”. 

 

Atklāti balsojot, par 166, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Aicinājumu politiskajām partijām. 

 

Atklāti balsojot, par 166, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par autoceļu finansējumu”. 

 

Atklāti balsojot, par 166, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par sabiedrisko pārvadājumu dotēšanu”. 

 

Atklāti balsojot, par 165, pret nav, atturas - 1, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par sportu”. 

 

Atklāti balsojot, par 165, pret nav, atturas - 1, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par valsts pienākumu izmaksāt ATR dotāciju”. 

 

Atklāti balsojot, par 166, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt  

Latvijas Pašvaldību attīstības vadlīnijas. 

 

 

13. Noslēgums 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis izsaka 

pateicību Pārgaujas novada domes priekšsēdētājam Hardijam Ventam un 

kultūras pasākumu organizatorei Ingai Bērziņai par atbalstu kongresa 

organizēšanā.   

 

 

 

 

Kongresa vadītājs       A.Jaunsleinis 

 

 

 

 

 

Protokolētāja       E.Kresse 

 

http://www.lps.lv/images/resources/file/Jaunumi/21_kongresa_dokumenti/rez%20aicinajums%20partijam_doc.doc
http://www.lps.lv/images/resources/file/Jaunumi/21_kongresa_dokumenti/rez%20autoceli_doc.doc
http://www.lps.lv/images/resources/file/Jaunumi/21_kongresa_dokumenti/rez%20sabiedriskais_transports_doc.doc
http://www.lps.lv/images/resources/file/Jaunumi/21_kongresa_dokumenti/rez%20atr%20dot_cija_doc.doc
http://www.lps.lv/images/resources/file/Jaunumi/21_kongresa_dokumenti/vadlinijas.doc

