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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS 22.KONGRESS 

 
PROTOKOLS 

 
Koknesē 

2011.gada 20.maijā       Nr.1 

 

 

Sapulci un kongresu vada LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 

 

Protokolē LPS sekretāre Talma Niedra. 

 

Sapulcē piedalās 102 pašvaldību priekšsēdētāji. 

Sapulce ir lemttiesīga. 

 

Kongresā piedalās 156 delegāti. 

 

 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 

Kongresa pārtraukums 

LPS sapulces atklāšana un Revīzijas komisijas ziņojuma 

apstiprināšana. LPS sapulces slēgšana. 

Kongresa turpinājums 

 

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. Apbalvošana ar LPS atzinības rakstu un Goda zīmi. 

14. Noslēgums 

 

Kongresu atklāj plkst. 1000. 
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1. Kongresa atklāšana 

 

Kongresu atklāj Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis. 

 

 

2. Viesu uzrunas 

 

Latvijas Republikas Valsts prezidents Valdis Zatlers apsveic kongresa 

delegātus. 

 

Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa apsveic 

kongresa delegātus. 

Kongresu sveic Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis. 

Andris Jaunsleinis nolasa Ministru prezidenta Valda Dombrovska 

apsveikumu. 

 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Vitauts 

Staņa uzrunā kongresa delegātus un dalībniekus. 

Saeimas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas loceklis 

Edgars Zalāns uzrunā kongresa delegātus. 

Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 

komisija un Pilsonības likuma izpildes komisijas loceklis Aivars Volfs 

uzrunā kongresa delegātus. 

LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds 

Vējonis uzrunā kongresa delegātus. 

Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzrunā kongresa delegātus.  

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre, Saeimas deputāte Ilze 

Viņķele nolasa Finanšu ministra Andra Vilka apsveikumu. 

Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītāja Inese Matvejeva nolasa 

Izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka apsveikumu.  

 

Izsaka atbalstu sagatavotajām kongresa rezolūcijām. 
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3. Komisiju vēlēšanas 

 

Kongress vienbalsīgi apstiprina kongresa darba komisijas.  

 

Balsu skaitīšanas komisija: 

 Vija Jablonska, Priekules novada domes priekšsēdētāja; 

 Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs. 

Redakcijas komisija: 

 Inta Purviņa, 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; 

 Līga Kadiģe, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniece; 

 Juris Šulcs, Tukuma novada domes priekšsēdētājs; 

 Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada domes priekšsēdētājs. 

 

Mandātu komisija: 

 Nellija Kleinberga, Skrundas novada domes priekšsēdētāja; 

 Andrejs Radzevičs, Durbes novada domes priekšsēdētājs; 

 Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas priekšsēdētāja; 

 Jānis Raščevskis, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietnieks. 

 

Kongresa sekretariāts: 

 Olga Kokāne, LPS priekšsēža padomniece un padomniece 

izglītības un kultūras jautājumos; 

 Talma Niedra, LPS sekretāre. 
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4. Priekšsēža ziņojums,  

Finansu un ekonomikas komitejas ziņojums 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis sveic 

kongresa viesus un delegātus un nolasa ziņojumu, kura moto ir „Attīstību 

vadīt pašiem!”. Uzrunājot kongresa dalībniekus, LPS priekšsēdis uzsver, 

ka LPS, tāpat kā visa sabiedrība, meklē izeju no pašreizējās situācijas 

valstī. Viens no priekšlikumiem - nākamajā plānošanas periodā 

struktūrfondu izlietojumam valstī ir citu principu pielietošana. Sektoru 

politika visu laiku jau ir dominējusi nacionālā budžeta veidošanā, un šie 

principi tālāk tika pārcelti arī uz ES struktūrfondu līdzekļu izlietojumu. Ir 

jāpieņem valstisks lēmums par to, ka daļa no šiem līdzekļiem ir jāvirza 

teritoriju kompleksai attīstībai un sektoru politikai jāatstāj aptuveni divas 

trešdaļas. Sektoru politikai paliek nacionālas nozīmes projekti - lieli ceļi, 

lieli infrastruktūras objekti. Tas būtu pareizais ceļš, to arī apliecina, 

piemēram, ES fondu programmas 17 pilsētām policentriskai attīstībai un 

lauku dažādošanai. Sektoru politikas vājā vieta ir tā, ka šīs pieejas dēļ 

pašvaldības nereti ir spiestas savā teritorijā īstenot projektus, kuri nav 

augstākā prioritāte tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Tas nozīmē, ka faktiski 

netiek darīts tas, kas vajadzīgs, bet gan tas, ko var izdarīt. Otra lieta, ka 

dažādu sektoru politiku konkrētā teritorijā nav iespējams salāgot, jo ir 

dažādi noteikumi, dažādi laiki, kā šie projekti virzās, taču tie ir savstarpēji 

saistīti. To var atrisināt, ja pats saimnieks savā teritorijā saplāno visu, kā 

kompleksi izdarīt to, un zina, kāds būs rezultāts. Struktūrfondu līdzekļu 

izlietojuma mērķiem būtu jābūt vērstiem uz rezultātu, ka ieguldījumi ir 

efektīvi ilgtermiņā. Nevis, vispirms izdarām lietas, kas nav prioritāras, un 

tāds ieguldījums beigās faktiski pārvēršas par problēmu. Turklāt par to 

maksā visa sabiedrība. Tāpēc arī runājam ar Saeimas deputātiem, jo šeit 

tiek skarta politikas maiņa, un tas ir parlamenta uzdevums. Latvijai savs 

vārds par nākotni Eiropas Komisijai ir jādara zināms līdz šā gada beigām. 

Esam par to stāstījuši arī Eiropas Komisijā, saņēmuši izpratni, un arī viņi 

uzskata, ka tas ir pareizāk. 

 LPS priekšsēdis pauž viedokli, ka vispirms ir vajadzīgs politiskais 

lēmums, ka esam gatavi mainīt savu domāšanu - lūkoties no sektora uz 

teritoriju, un tad tālāk jau ir dažādi mehānismi, piemēram, par kvotu 

aprēķināšanu, par atbalstāmo virzienu sarakstu, kur, protams, iekļaujama 

infrastruktūras attīstīšana, darbavietu nodrošināšana, demogrāfisko 

problēmu risināšana un tamlīdzīgi. Taču, lai to izdarītu, ir vajadzīgs 

atbalsts ātrai jautājumu risināšanai, un tādēļ ir jānovāc pašu uzbūvētie 

šķēršļi. Valsts pārvaldes strukturālo reformu mērķi - mazu un efektīvu 
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pārvaldi - nevar izveidot, kamēr nav atcelts milzīgais likumos un Ministru 

kabineta noteikumos pašvaldībām noteiktais obligāto regulējumu apjoms.  

LPS priekšsēdis norāda, ka LPS turpina darboties apkures, vietējo un 

pašvaldību autoceļu, vietējo sabiedrisko pārvadājumu, izglītības, 

veselības un nekustamo īpašumu nodokļa problēmu risināšanā. Sociālajā 

jomā LPS piedāvās ļoti kardinālas reformas par sociālās politikas 

decentralizēšanu - mainīt pieeju no administratīvā regulējuma no augšas, 

dodot tiesības pašvaldībām regulēt sociālos jautājumus, nodrošinot 

rezultātu, lai cilvēks, kam pienākas palīdzība, to ātri un efektīvi saņemtu, 

bet tas, kam tā nepienākas, velti netērētu nodokļu maksātāju naudu. 

Reformu īstenošana ir atkarīga no parlamenta. 

LPS priekšsēdis uzsver, ka visgrūtāk ir izmainīt domāšanu, Viss atkarīgs 

no pašiem cilvēkiem pašiem, un aicina katras pašvaldības atbalstu 

jaunajai politikai – papildināt nozaru politiku ar teritoriālo vadību.  

Andra Jaunsleiņa ziņojuma tēzes pielikumā. 

 

 

5. Revīzijas komisijas ziņojums 

 

LPS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elita Eglīte nolasa Revīzijas 

komisijas ziņojumu (pielikumā). 

 

Kongresa pārtraukums 

LPS sapulces atklāšana. 

Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.  

Sapulce atklāti balsojot apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu. 

LPS sapulces slēgšana. 

Kongresa turpinājums 

 

 

6. Mandātu komisijas ziņojums 

 

 

Jānis Raščevskis, Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, 

nolasa Mandātu komisijas sanāksmes protokolu Nr.1. Mandātu komisijas 

darba kārtība:  

 Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas. 

 Komisijas sekretāra ievēlēšana.  

 Par Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa delegātu 

mandātu atzīšanu. 
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Atklāti balsojot, LPS 22.kongresa Mandātu komisija vienbalsīgi nolemj:  

 par kongresa Mandātu komisijas priekšsēdētāju ievēlēt 

Nelliju Kleinbergu, Skrundas novada domes priekšsēdētāju; 

 par kongresa Mandātu komisijas sekretāri ievēlēt Eiženiju 

Aldermani, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas priekšsēdētāju. 

Kongress, atklāti balsojot, apstiprina mandātu komisijas protokolu Nr.1. 

(pielikumā). 

 

Nellija Kleinberga nolasa Mandātu komisijas sēdes protokolu Nr.2. Līdz 

2011.gada 20.maijam Latvijas Pašvaldību savienībā iestājušās 119 

pašvaldības, uz kongresu ieradušās 102 pašvaldības un 156 delegāti. 

Pārbaudot delegātu pilnvaras, LPS 22.kongresa mandātu komisija nolemj: 

atzīt visu 156 delegātu mandātus. 

Kongress, atklāti balsojot, apstiprina mandātu komisijas protokolu 

Nr.2.(pielikumā) 

 

7. Izglītības un kultūras komitejas ziņojums             

 

Inta Purviņa, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras 

komitejas priekšsēdētājas vietniece informē, ka visu pārskata periodu 

Izglītības un kultūras komitejas redzeslokā bija reformas izglītības 

sistēmā: gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā. Skolu 

slēgšana kaut mazāk tomēr vēl turpinājās un vēl notiksies, jo, Izglītības 

un zinātnes ministrijai realizējot finansēšanas principu „nauda seko 

skolēnam”, arvien vēl samazinās līdzekļi pedagogu darba algām. Zemā 

dzimstība un ekonomiska emigrācija liek pašvaldībām pieņemt arvien 

skarbākus lēmumus. Arī valstī iekšējā migrācija uzlikusi lielu slogu 

Rīgas, Pierīgas un lielo pilsētu pašvaldībām, jo ļoti palielinājies 

pieprasījums pēc vietām pirmskolas mācību iestādēs. Savukārt 

attālinātajās no galvaspilsētas pašvaldībās vietas bērnu dārzos ir 

pietiekami vai pat neaizpildītas. Mēs, pašvaldību vadītāji, vēlamies, lai arī 

valdība nāktu palīgā šīs problēmas risināšanā gan sakārtojot likumdošanu, 

gan līdzekļus piešķirot. Šis temats arī ir viens no galvenajiem sarunās ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. Samilzusi arī problēma ar profesionālās 

izglītības sistēmas reformu, kas nenoris tik raiti, ka gribētos. Komiteja 

uzskata, ka ministrija nerīkojas atklāti un caurspīdīgi, piedāvājot sarunās 

savus modeļus profesionālās izglītības finansēšana. Jau vairāk kā gadu 

notiek savstarpēja cīkstēšanās starp ministriju un pašvaldībām. Tas nav 

labākais sarunu veids un nepieved ne pie kāda risinājuma. Pašvaldību 

savienība ierosina tādu modeli, ka pašvaldības savstarpēju norēķinu ceļā 

finansē vispārējās izglītības apguvi profesionālajā mācību iestādē, bet 

valsts 100% finansē profesijas apmācību pēc tāmes. Ņemot vērā visu 
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iepriekš teikto, Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar valdību šoruden 

jāpanāk pašvaldību ieņēmumu daļas palielinājumu un nekādā gadījumā 

nedrīkst pieļaut iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību daļas 

samazinājumu.  

   Pārskata periodā izdevās saglabāt valsts finansējumu pedagogu darba 

algas apmaksai 5-6 gadīgo bērnu apmācībai pirmskolas izglītības 

iestādēs, kā arī saņemts no ministrijas solījums, ka valsts finansējums šim 

nolūkam saglabāsies arī 2012.gadā.  

    Izglītības un zinātnes ministrija nav pabeigusi modeļa „nauda seko 

skolēnam” izvērtēšanu. Kādus rezultātus tas būs devis un cik efektīvs ir 

šāds modelis? – lūk, uz šādiem jautājumiem pašvaldības gaida atbildi. 

Cerams, ka līdz augustam ministrija sniegs saturīgu analīzi, kā arī 

piedāvās jaunus risinājuma modeļus, lai novērstu kļūdas un nepilnības 

sistēmā. Jūnijā un jūlijā turpināsies šī gada sarunas ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. Sarunās jautājumi par profesionālās izglītības reformu 

un modeļa „nauda seko skolēnam” izvērtēšana būs mūsu redzeslokā.  

Valsts krīzes budžets joprojām nepilnīgi finansē interešu izglītību un 

profesionālās ievirzes izglītību, kurām abām pašvaldības piešķir no 

saviem budžetiem ievērojamus līdzekļus. Pašvaldībām jāsaka liels paldies 

par sporta, mūzikas un mākslas skolu saglabāšanu, tās savstarpēji 

integrējot un reorganizējot, bet valdībai arī būtu jāņem vērā, ka tas ir 

pagaidu risinājums.  

 Šovasar arī notiek gadskārtējās sarunas ar Kultūras ministriju. Te 

redzeslokā ir ministrijas un pašvaldību sadarbība profesionālās ievirzes 

izglītības attīstībā, plānošanas reģionu uzdevumi kultūras sadarbības 

jomā, uzdevumi un finansējuma plānošanas sadale starp valsti un 

pašvaldībām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku 

sagatavošanā un rīkošanā, par valsts mērķdotācijas atjaunošanu amatieru 

pulciņiem kultūras centros vai citās kultūras iestādēs, pašvaldību 

sadarbība ar reorganizēto Nemateriālās kultūras mantojuma aģentūru, kā 

arī citi aktuāli jautājumi kultūras jomā. Piemēram, par programmām 

mūzikas skolās, lai pašvaldības varētu tās likumīgi dotēt un nenotiktu 

programmu slēgšana, bet pārejot krīzes gadiem ekonomikā, varētu šīs 

programmas mūzikas skolās atjaunot.  

 Nobeigumā izsaka lielu paldies Izglītības un kultūras komitejas 

dalībniekiem, jo katrs centās atrast laiku ierasties Rīgā gan uz komitejas 

sēdēm, gan uz sarunām ar ministrijām, kā arī tiem pašvaldību 

pārstāvjiem, kuri regulāri darbojas dažādās darba grupās. Paldies par 

izteiktajiem viedokļiem un ierosinājumiem. 
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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. Norāda, ka nākošā gada būs ievērojams 

sociālā budžeta samazinājums. Atzīst, ka Latvijas Pašvaldību savienības 

sarunas ar Veselības ministriju ir bijušas veiksmīgas. Ir izdevies panākt 

vienotu viedokli par paredzēto 11 slimnīcu slēgšanas no šī gada 1.jūlija 

atlikšanu uz nenoteiktu laiku. Izsaka cerību, ka izdosies panākt 

atgriešanos pie necentralizēta veselības aprūpes finansēšanas modeļa. 

Pateicas visiem, kas piedalījās komitejas darbā.  

 

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, Ekonomikas ministrijām. Informē par 

situāciju ceļu nozarē, samazināto autoceļu finansējumu, salīdzinot ar 

valsts autoceļiem. Aicina nostiprināt rezolūcijā, ka ir nepieciešams 

atjaunot Autoceļu fondu. Pateicas visiem, kas piedalījās komitejas darbā.  

 

 

10. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums    

 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības 

un sadarbības komitejas priekšsēdētājs, ziņo par Reģionālās attīstības un 

sadarbības komitejas darbu, par Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējām 

sarunām ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Izsaka 

pateicību visiem, kas piedalījās komitejas dabā. Aicina valdību un 

Saeimu mazāk stāstīt, cik grūti būs jāstrādā, bet vairāk ieklausīties 

pašvaldību konkrētajos priekšlikumos un tos realizēt. Izsaka atbalstu 

moto „Attīstību vadīt pašiem” un atzīmē, ka katrai pašvaldībai pašai ir 

jālemj, kas notiek tās teritorijā. Novēl, lai nepietrūkst radošuma, drosmes 

un iniciatīvas, kas ir atslēga ilgtspējīgai attīstībai.  

 

11. Debates                    

 

Vitauts Staņa, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 

priekšsēdētājs izsaka atbalstu priekšsēža Andra Jaunsleiņa ziņojuma 

tēzēm un atbalstu kongresa rezolūcijām. 
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Āris Žīgurs, „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs atzīmē ciešo pilsētu un 

novadu pašvaldību sadarbību nozīmīgu elektroapgādes projektu 

realizēšanā un sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību sociālajā jomā. 

Kopš 2009. gada tiek izdalītas elektrības kartes trūcīgajiem. Pateicas par 

sadarbību.  

 

Baiba Brigmane, Rīgas domes deputāte, Hipotēku bankas valdes locekle 

izsaka atbalstu A.Jaunsleiņa ziņojumam un moto „Attīstību vadīt 

pašiem”. Pateicas Latvijas pašvaldībām par veiksmīgu sadarbību ar 

Hipotēku banku. 

 

Arnis Bergs, „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības” (BIMAB) 

valdes priekšsēdētājs iepazīstina ar ilgtspējīgu transporta tehnoloģiju- 

elektromobili.  

 

Andis Adats, Ķekavas novada domes deputāts sveic kongresa viesus un 

delegātus un atzīmē opozīcijas deputātu, kā iedzīvotāju daļas viedokļa 

paudēju, nozīmi lēmumprojektu pieņemšanā.  

 

Leonīds Salcevičs, Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Latvijas 

Lielo pilsētu asociācijas vārdā sveic kongresa viesus un delegātus, 

pateicas Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim A.Jaunsleinim par 

sadarbību, par kopīgu nākotnes attīstības vīziju, aicina turpināt dialogu. 

Norāda, ka pašvaldības ir vistuvāk vēlētājiem un vislabāk izprot viņu 

problēmas. Izsaka cerību, ka Saeima ieklausīsies pašvaldību 

priekšlikumos un vairāk domās par teritoriālo attīstību. Atzīmē, ka ir 

sācies pozitīvs dialogs ar valdību un pašvaldības no saviem principiem 

neatkāpsies. 

 

Valdis Vancovičs, Tele2 valdes priekšsēdētājs Latvijā iepazīstina ar 

uzņēmuma pakalpojumiem. 

 

Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novada pašvaldības priekšsēdētājs aicina 

mainīt domāšanu, pašvaldībām pieņemt lēmumu par atbalstu jaunajai 

politikai un uzsver, cik būtiski ir risināt demogrāfisko situāciju valstī. 

 

                                              

12. Dokumentu pieņemšana  

 

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis 

informē par Redakcijas komisijas darbu un priekšlikumiem par LPS 

22.kongresa dokumentu projektiem. 
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Atklāti balsojot, par 156, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 

 

Atklāti balsojot, par 156, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par strukturālo reformu likumdošanā”. 

  

Atklāti balsojot, par 156, pret nav, atturas nav, kongress nolemj pieņemt 

Rezolūciju „Par ceļiem”. 

 

13. Apbalvošana ar LPS Atzinības rakstu un Goda zīmi 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis pasniedz 

LPS atzinības rakstu un Goda zīmi bijušajiem Latvijas pašvaldību 

darbiniekiem un LPS aktīvistiem: 

1. Vitautam Staņam, bijušajam Bērzaines pagasta padomes 

priekšsēdētāju, bijušajam LPS Reģionālās attīstības un 

sadarbības komitejas loceklim, LPS aktīvistam; 

2. Bruno Otersonam, bijušajam LPS padomniekam; 

3. Ivitai Peipiņai, bijušajai Latvijas Pašvaldību savienības 

padomniecei; 

4. Regīnai Livkei, bijušajai Vīksnas pagasta padomes 

priekšsēdētājai, Pagastu apvienības valdes loceklei, 

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas loceklei; 

5. Gendriham Šķesteram, bijušajam Usmas pagasta padomes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

6. Aldim Stradam, bijušajam Lizuma pagasta padomes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

7. Laumai Kalvānei, bijušajai Glūdas pagasta padomes 

priekšsēdētājai, LPS aktīvistei; 

8. Andrim Badūnam, bijušajam Šķeltovas pagasta padomes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

9. Didzim Zemmeram, bijušajam Limbažu pagasta padomes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

10. Daumantam Znatnajam, Latvijas Sporta veterānu – 

senioru savienības prezidentam; 

11. Miķelim Gruzītim, bijušajam Lubānas pilsētas domes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

12. Skaidrītei Jostsonei, bijušo Kalna pagasta padomes 

priekšsēdētājai; 

13. Jurim Žūriņam, bijušajam Limbažu pilsētas domes 

priekšsēdētājam, LPS aktīvistam; 

14. Regīnai Kuļšai, bijušajai Balvu pagasta padomes 

priekšsēdētājai, LPS aktīvistei; 
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15. Pēterim Keišam, bijušajam Aizkraukles rajona padomes 

priekšsēdētājam un Iršu pagasta padomes priekšsēdētājam; 

16. Laimim Šāvējam, bijušajam Jaunpiebalgas pagasta 

padomes priekšsēdētājam. 

 

14. Kongresa noslēgums 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis izsaka 

pateicību Kokneses novada domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim 

un kultūras pasākumu organizatorei Kokneses kultūras nama direktorei 

Ingunai Strazdiņai par atbalstu kongresa organizēšanā.   

 

 

 

 

 

Kongresa vadītājs       A.Jaunsleinis 

 

 

 

 

 

Protokolētāja       T.Niedra 

 
 


