
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS SAPULCE 
 

PROTOKOLS 
 

Mārupē 
2009.gada 21.augustā        Nr.2 
 

Biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” sapulci atbilstoši Latvijas 
Pašvaldību savienības statūtiem vada Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis. 

Latvijas Pašvaldību savienības sapulcē piedalās 87 biedri. Sapulce ir 
lemttiesīga, jo tajā ir pārstāvētas vairāk nekā puse no 118 pašvaldībām - 
Latvijas Pašvaldību savienības biedriem. 

Darba kārtībā: 
1. Protokolista ievēlēšana. 
2. Revīzijas komisijas ziņojums. 
3. Par Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu. 
4. Par Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu grozījumu apstiprināšanu. 
5. Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža ievēlēšanu. 
6. Par Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas ievēlēšanu. 
7. Par pilnvaru informācijas par Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža, 

Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas ievēlēšanu un 
Latvijas Pašvaldību savienības statūtu grozījumu reģistrācijai 
Uzņēmumu reģistrā. 

 
1. Protokolista ievēlēšana 

(A.Jaunsleinis) 
 

Biedri nolemj: 
Par sapulces protokolistu ievēlēt Elitu Kressi. 

Lēmums pieņemts, atklāti balsojot, ar 87 balsīm „par”, „pret”- nav, 
„atturas”- nav. 

 
2. Revīzijas komisijas ziņojums 

(E.Eglīte) 
 

E.Eglīte nolasa Latvijas Pašvaldību savienības Revīzijas komisijas 
ziņojumu. 

 
3. Par Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu 

(A.Jaunsleinis) 
 

Atklāti balsojot, ar 87 balsīm par, pret nav, atturas nav, Latvijas 
Pašvaldību savienības sapulce apstiprina Revīzijas komisijas ziņojumu. 
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4. Par Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu grozījumu 
apstiprināšanu 
(M.Pūķis)  

 
Redakcijas komisijas priekšsēdētājs M.Pūķis informē, ka Redakcijas 

komisijā tika apspriesti un akceptēti šādi biedrības „Latvijas Pašvaldību 
savienība” Statūtu grozījumi: 

 
1. Izslēgt Statūtu 3.punkta 3.1.apakšpunktā, 3.punkta 3.2.apakšpunktā, 

3.punkta 3.4. apakšpunkta, 5.punkta 5.5.apakšpunktā un 6.punkta 
6.5.apakšpunktā vārdu „padomes”. 

  
2. Izteikt Statūtu  1.punkta 1.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„1.1. „Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk tekstā-Biedrība) ir 
biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno visu veidu – vietējās un 
reģionālās Latvijas Republikas pašvaldības. Dažādas nosaukuma 
pašvaldību pārstāvniecībai ir novadu un republikas pilsētu pašvaldību 
grupas.” 
 
3. Papildināt Statūtu 2.punktu ar apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„2.2.14. Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.” 
 

     4. Izteikt Statūtu 6.punkta 6.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„6.5. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrības 
biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes 
pilnvaroti domes deputāti. 
Biedrības biedri kongresā tiek pārstāvēti ar balsstiesībām šādā skaitā: 
6.5.1. pašvaldībām līdz 5000 iedzīvotājiem - viens pārstāvis; 
6.5.2.pašvaldībām no 5001 līdz 20000 iedzīvotājiem - divi pārstāvji; 
6.5.3. pašvaldībām ar vairāk kā 20000 iedzīvotājiem (izņemot Rīgas 
pašvaldību) - trīs pārstāvji. 
Rīgas pilsētas domi kongresā pārstāv domes priekšsēdētājs un seši ar 
Rīgas pilsētas domes lēmumu izvēlēti Rīgas pilsētas domes deputāti.” 
 
5. Izteikt Statūtu 7.punkta 7.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„7.1. Statūtos noteikto pienākumu pildīšanai no biedru kopskaita tiek 
ievēlēta biedrības dome. Domē ietilpst ne vairāk kā 124 pašvaldību 
pārstāvji.” 
 
6.Izteikt Statūtu 7.punkta 7.6. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„7.6. Domes sastāvā ietilpst Biedrības priekšsēdis un pašvaldību domju 
priekšsēdētāji, kā arī seši Rīgas pilsētas domes ievēlēti pārstāvji no Rīgas 
pilsētas domes deputātiem.” 
 
7.Izteikt Statūtu 8.punkta 8.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
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„8.1. Valde tiek veidota ievērojot pārstāvniecību no visiem pašvaldību 
veidiem, pastāvīgajām komitejām un dažādiem valsts reģioniem. Valde 
sastāv no ne vairāk kā 15 locekļiem, kurus ievēl dome. Valdes sastāvā 
ietilpst Biedrības priekšsēdis, Biedrības priekšsēža vietnieki, pastāvīgo 
komiteju priekšsēdētāji un Biedrības Finanšu un ekonomikas komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks.” 
8. Izteikt Statūtu 9.punkta 9.6. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„9.6. Biedrības priekšsēdim ir 2 vietnieki, pa vienam no katras 
pašvaldību grupas, kurus kongresa laikā ievēl attiecīgo pašvaldību grupu 
pārstāvji.” 
 
9. Izteikt Statūtu 10.punkta 10.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„10.3. Pastāvīgo komiteju nolikumu pieņem un  komiteju locekļus ieceļ 
dome. Komitejas sastāvā var būt ne mazāk kā 7 locekļi. Jebkurš biedrs ir 
tiesīgs pieteikt savus pārstāvjus darbam komitejā komiteju nolikumā 
noteiktajā laikā.” 
       

Atklāti balsojot, ar 87 balsīm „par”, „pret” nav, „atturas”- nav , biedri  
nolemj: 

Apstiprināt iepriekšminētos grozījumus biedrības „Latvijas 
Pašvaldību savienība” statūtos. 

 
 

5. Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža ievēlēšanu 
(Z.Caune) 

 
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Z.Caune nolasa Balsu 

skaitīšanas komisijas sēdes protokolu: 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vēlēšanām izsniegti 87 

biļeteni. Atverot urnu, tika saskaitīti 86 vēlēšanu  biļeteni, no kuriem 
derīgi 86  biļeteni. Aizklāti balsojot, ar 85 balsīm „par”, 1 - „pret”, par 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi ievēlēts Andris Jaunsleinis, 
personas kods xxxxxx-xxxxx. 

Biedri nolemj, atklāti balsojot, ar 87 balsīm „par”, „pret”- nav, 
„atturas” – nav, apstiprināt Balsu skaitīšanas komisijas sēdes protokolu. 

 
 

6. Par Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas ievēlēšanu 
(Z.Caune) 

 
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Z.Caune nolasa Balsu 

skaitīšanas komisijas sēdes protokolu: 
Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas vēlēšanām 

izsniegti 87 biļeteni. Atverot urnu, tika saskaitīti 86 vēlēšanu biļeteni, no 
kuriem derīgi 83 biļeteni.  
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Aizklāti balsojot, par Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas 
komisijas locekļiem ievēlēti: 

- Elita Eglīte (personas kods xxxxxx-xxxxx), Amatas novada domes 
priekšsēdētāja, ar 78 balsīm „par”, „pret”-5; 

- Aldis Adamovičs (personas kods xxxxxx-xxxxx), Preiļu novada 
domes priekšsēdētājs, ar 77 balsīm „par”, „pret” - 6; 

- Jānis Raščevskis (personas kods xxxxxx-xxxxx), Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks, ar 74 balsīm „par”, „pret” - 9; 

- Kārlis Albergs (personas kods xxxxxx-xxxxx), Valkas novada 
domes priekšsēdētājs, ar 64 balsīm „par”, „pret” - 19; 

- Daiga Jurēvica (personas kods xxxxxx-xxxxx), Carnikavas novada 
domes priekšsēdētāja, ar 60 balsīm „par”, „pret”- 23. 

Biedri nolemj, atklāti balsojot, ar 87 balsīm „par”, „pret”- nav, 
„atturas”- nav apstiprināt Balsu skaitīšanas komisijas sēdes protokolu. 
 

 
7. Par pilnvaru informācijas par Latvijas Pašvaldību savienības 

priekšsēža, Latvijas Pašvaldību savienības revīzijas komisijas 
ievēlēšanu un Latvijas Pašvaldību savienības statūtu grozījumu 

reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā 
(A.Jaunsleinis) 

 
Biedri nolemj: 
Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieci 

Vinetu Reiteri (personas kods – xxxxxx-xxxxx) pārstāvēt Latvijas 
Pašvaldību savienību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā 
iesniegt nepieciešamo informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā, saņemt izrakstu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, 
parakstīties, kā arī veikt visas citas darbības, lai šī informācija tiktu 
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

Lēmums pieņemts, atklāti balsojot, ar 87 balsīm ”par”, ”pret”-nav, 
„atturas” – nav. 
 
 

 
 
Sapulces vadītājs       A.Jaunsleinis 
 
 
 
 
Protokolētāja       E.Kresse 
 


