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JĒKABPILS NOVADA DOME 

_________________________________________________________________________________ 
 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 1 
 

Jēkabpils novadā                           2009.gada 1.jūlij ā 
 
Sēde sasaukta (norises vieta): „Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils rajons. 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
Sēdi atklāj plkst.10.00 
 

Darba kārt ība: 
 

1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 
2. Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

 
Sēdi vada – Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs - Aleksandrs Vītols. 
 
Protokolē – Novada vēlēšanu komisijas sekretāre – Inita Zaharevska. 
 
Piedalās –  

Visi piecpadsmit Jēkabpils novada pašvaldībā ievēlētie deputāti: Edvīns Meņķis, Aivars Vanags, 
Aija Raginska, Jānis Raubiška, Edmunds Erdlāns, Juris Krūmiņš, Inga Martinova, Intra Kurme, 
Dzidra Jakovicka, Ināra Blumberga, Aldis Jasis, Uldis Auzāns, Gints Audzītis, Anita Lemaka, Anda 
Svarāne. 
 

1. § 
 

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 
A. Vītols 

 
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Vītols informē  par  kārtību, kādā  izveidojama šī 
komisija un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. 
 
Balsu skaitīšanas komisijas sastāvam tiek izvirzīti šādi kandidāti: Elga Bruka, Andris Baltruņķis, 
Vilnis Stūrītis. 

 
Atkl āti balsojot: PAR – 15 balsis (E. Meņķis, A. Vanags, A. Raginska, J. Raubiška, E. Erdlāns, J. 
Krūmiņš, I. Martinova, I. Kurme, Dz. Jakovicka, I. Blumberga, A. Jasis, U. Auzāns, G. Audzītis, A. 
Lemaka, A. Svarāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ:  
 
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Elga Bruka, Andris Baltruņķis, Vilnis Stūrītis. 

 
 
 
 
 
 



2. § 
 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas 
I. Kurme, I. Blumberga, G. Audzītis  

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Vītols ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 
priekšsēdētāja amatam. 

Deputāts I. Kurme no partijas „Zaļo un zemnieku savienība” par kandidātu novada domes 
priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Edvīnu Meņķi. 

Deputāts I. Blumberga no partijas „Jaunais Laiks” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputātu Edvīnu Meņķi. 

Deputāts G. Audzītis no partijas „Visu Latvijai” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam 
izvirza deputātu Aiju Raginsku. 

A. Raginska atsauc savu kandidatūru Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja amatam. 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Vītols izsludina 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu 
skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai.  

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Vītols dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas 
priekšsēdētājam V. Stūrītim, kurš izklāsta balsošanas kārtību. Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti 
varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek 
nodoti novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam A. Vītolam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 
10.punktu un 40.panta otro daļu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot: PAR 
– 12 balsis, PRET – nav, ATTURAS – 3 balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu Edvīnu Meņķi (Edvīns Meņķis) par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju. 

======================================================================= 

Sēdi turpina  vadīt novada domes priekšsēdētājs  Edvīns Meņķis.  

Sēdi protokol ē Inese Tumanova. 

Novada domes priekšsēdētājs  Edvīns Meņķis ierosina apstiprināt šādu turpmākā darba kārtību: 

1. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 
2. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā. 
3. Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā. 

Atkl āti balsojot: PAR –15 balsis; PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  
NOLEMJ: 

Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa ierosināto darba kārtību. 

 

1. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 
E. Meņķis, J. Krūmiņš, I. Blumberga 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis ierosina domes priekšsēdētāja vēlēšanām izveidotās balsu 
skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam V. Stūrītim organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas 
procedūru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās. Balsu skaitīšanas komisijas 
priekšsēdētājs V. Stūrītis atbalsta šo ierosinājumu. 



Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka amatam. 

Deputāts J. Krūmiņš par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputātu 
Aiju Raginsku. 

Deputāte I. Blumberga par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza 
deputātu Aivaru Vanagu. 

Deputāts Aivars Vanags atsauc savu kandidatūru Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatam. 

Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija 
apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam E. Meņķim. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 
40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot: PAR – 11 balsis, 
PRET – 2 balsis, ATTURAS – 2 balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu Aiju Raginsku (Aija Raginska) par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku. 

2. 

Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana 
 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis ierosina deputātiem pieteikties darbībai komitejās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis; PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils 
novada dome  NOLEMJ:  

1. Izveidot finanšu pastāvīgo komiteju 9 (deviņu) cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Ināra Blumberga, Anita Lemaka, Juris Krūmiņš, 
Uldis Auzāns, Inga Martinova, Intra Kurme. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis; PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils 
novada dome  NOLEMJ:  

2. Izveidot sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 7 (septiņu) cilvēku 
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Dzidra Jakovicka, Aija Raginska, Inga Martinova, Gints 
Audzītis, Anda Svārāne, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga. 

Ņemot vērā to, ka uz attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju pieteicās astoņi deputāti. 
Balsojums notiek par katru deputātu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot: 

Intra Kurme – „par” 11 balsis; pret – nav, atturas – 4 balsis; 

Edmunds Erdlāns – par 14 balsis; pret – nav, atturas – 1 balss; 

Aldis Jasis – par 15 balsis; pret – nav, atturas – nav; 

Anita Lemaka – par 8 balsis; pret – 5 balsis, atturas – 2 balsis; 

Jānis Raubiška – par 14 balsis; pret – nav, atturas – 1 balss; 

Aivars Vanags – par14 balsis; pret – nav, atturas – 1 balss; 

Gints Audzītis – par 14 balsis; pret – nav, atturas – 1 balss; 



Uldis Auzāns – par 6 balsis; pret – 1 balss, atturas – 8 balsis; 

Jēkabpils novada dome  NOLEMJ:  

3. Izveidot attīstības un tautsaimniecības pastāvīgo komiteju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā un 
ievēlēt tajā deputātus: Intra Kurme, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Jānis 
Raubiška, Aivars Vanags, Gints Audzītis. 

3. 

Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā 
A. Raginska 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis ierosina iecelt novada pašvaldības izpilddirektora amatā 
Jāni Subatiņu. 

Deputāts A. Raginska atbalsta šo kandidatūru un aicina pārējos deputātus balsot „par”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.panta pirmo daļu, 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis; PRET – nav;  ATTURAS – 3 balsis Jēkabpils novada dome  
NOLEMJ:  

Iecelt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora amatā Jāni Subatiņu (Jānis Subatiņš), atļaujot 
savienot ar Jēkabpils rajona padomes izpilddirektora amatu līdz atbrīvošanai no šī amata 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

======================================================================= 

Sēdi vadīja             _________________(novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja paraksts, datums) 

    _________________(novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums) 
 

Sēdi protokolēja  _________________(novada vēlēšanu komisijas sekretāres paraksts, datums) 

____________________(novada domes darbinieka, kurš formēja domes sēdes 
protokolu pēc novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanas, paraksts, datums). 

 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis ierosina papildināt dienas darba kārtību ar sekojošiem 
jautājumiem: 

1. Novada administratīvā centra noteikšana. 
2. Par novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu. 
3. Par darba grupas izveidošanu novada pašvaldības nolikuma un novada pašvaldības 

administrācijas kā budžeta iestādes nolikuma izstrādāšanai.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis; PRET – 
nav;  ATTURAS – 1 balsis, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ:  

papildināt dienas darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 

1. Novada administratīvā centra noteikšana (skatīt kā 4. jautājumu). 
2. Par novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu (skatīt kā 5. jautājumu). 
3. Par darba grupas izveidošanu novada pašvaldības nolikuma un novada pašvaldības 
administrācijas kā budžeta iestādes nolikuma izstrādāšanai (skatīt kā 6. jautājumu). 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis paziņo pārtraukumu 15 minūtes.  
Sēdi turpina plkst. 12.16. 



 
 

4. 

Novada administratīvā centra noteikšana 
 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis informē deputātus, ka ir saņemta Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas vēstule, kur sniegts skaidrojums par administratīvā centra noteikšanas 
iespēju citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis nolasa vēstuli deputātiem. 

Novada priekšsēdētājs ierosina visiem deputātiem izteikt viedokli par administratīvā centra 
noteikšanu. 

Deputāti I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Vanags, J. Raubiška, A. Raginska, A. Lemaka, I. Blumberga, 
A. Jasis, E. Erdlāns, E. Meņķis, ierosina noteikt administratīvo centru Jēkabpils pilsētā, Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī, jo Jēkabpils novada teritorijā nav izteikta centra, kas būtu vienlīdz izdevīgs visu 
novada pagastu iedzīvotājiem. Izvēloties Jēkabpils pilsētu kā administratīvo centru, kurā atrodas 
pašvaldības administrācija, tiktu ievērots vienlīdzības princips pret visiem novadu veidojošiem 
pagastiem un iespēja visiem novada iedzīvotājiem vienlīdz ar citām valsts institūcijām, novadu 
apvienotajām institūcijām (piem., būvvalde) apmeklēt novada domi, administrāciju un tā sastāvā 
esošus speciālistus. Ēka Rīgas ielā 150a ir izremontēta ar brīvajām telpām, atrodas visiem 
iedzīvotājiem pazīstamā vietā. Ceļu tīkls un iedzīvotāju plūsma jau vēsturiski izveidojusies virzienā 
uz Jēkabpili un tas saskan arī ar visa novada nosaukumu. 

Deputāti U. Auzāns, J. Krūmiņš, A. Svarāne, G. Audzītis, Inga Martinova, ierosina, nosakot 
administratīvo centru, ņemt vērā ekonomisko pusi. Tāpēc noteikt to novada teritorijā, lai izvairītos no 
papildus izdevumiem. 

G. Audzītis norāda, ka nosakot administratīvo centru ir jāvadās pēc Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta piekto daļu, atklāti 
balsojot: PAR- 10 balsis (I. Kurme, Dz. Jakovicka, A. Vanags, J. Raubiška, A. Raginska, A. 
Lemaka, I. Blumberga, A. Jasis, E. Erdlāns, E. Meņķis); PRET – 4 balsis (I. Martinova, A. Svarāne, 
G. Audzītis, J. Krūmiņš);  ATTURAS – 1 balss (U. Auzāns) Jēkabpils novada dome  NOLEMJ:  

1. Par Jēkabpils novada administratīvo centru noteikt Jēkabpils pilsētā, Rīgas ielā 150a. 

2. Uzdot Jēkabpils novada priekšsēdētājam E. Meņķim lēmumu par administratīvā centra 
noteikšanu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam un 
Centrālajai statistikas pārvaldei. 

5. 

 Par novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu  
 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu nr.150 „Noteikumi par nodokļu 
maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.punkta un 
4.2.1.apakšpunkta, 5.punkta un 5.2.1.apakšpunkta, 9.punkta un 9.1.apakšpunkta nosacījumus, atklāti 
balsojot: PAR – 15 balsis; PRET – nav;  ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  NOLEMJ: 

1. Izveidot Jēkabpils novada pašvaldību kā budžeta iestādi. 



2. Uzdot Jēkabpils novada priekšsēdētājam E. Meņķim 10  dienu  laikā  reģistrēt  novada 
pašvaldības administrāciju  kā  nodokļu  maksātāju Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā 
iestādē. 

 

6. 

Par darba grupas izveidošanu novada pašvaldības nolikuma un novada pašvaldības 
administrācijas kā budžeta iestādes nolikuma izstrādāšanai. 

Priekšlikums vienlaicīgi darba grupai izstrādāt pagasta pārvaldes nolikumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 61. pantu, 
atklāti balsojot: PAR – 15 balsis; PRET – nav; ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome  
NOLEMJ:  

1. Izveidot darba grupu novada pašvaldības nolikuma, novada pašvaldības administrācijas kā 
budžeta iestādes nolikuma, pagasta pārvaldes nolikuma izstrādāšanai šādā sastāvā: Ināra 
Blumberga, Juris Krūmiņš, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Uldis Auzāns, Aivars Vanags, 
Jānis Subatiņš, Inese Tumanova. 

2. Uzdot darba grupai līdz 2009. gada 7. jūlijam plkst. 10.00 izstrādāt novada pašvaldības 
nolikuma projektu un novada pašvaldības administrācijas kā budžeta iestādes nolikuma 
projektu un iesniegt izskatīšanai apvienoto komiteju sēdē. 

3. Apvienotai komitejai precizēto nolikuma projektu sagatavot izskatīšanai domes sēdē. 

 
Sēdi vadīja              _________________________(paraksts, datums)       Edvīns Meņķis 

     
Sēdi protokolēja  ________________________(paraksts, datums)       Inese Tumanova 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.18. 


