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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2020.gada 8.janvārī Nr. 1. 

 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss (no 

2.jautājuma), Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists Ivars Jaševs, sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne 

Iie, personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne 

 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāts   - Kārlis Stars  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

2. Par parakstu vākšanas vietu Krustpils novadā 

3. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora iecelšanu amatā 
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1. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu 
 

Informē K.Pabērzs. 

Jautā K.Brūniņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās A.Vetere. 

 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

(turpmāk – Likums) 5.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, ka novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgā novada dome. 

Krustpils novada vēlēšanu komisija ir ievēlēta pilnā sastāvā. Vēlēšanu komisijas 

likumīgas darbības nodrošināšanai, atbilstoši Likuma prasībām jāievēl vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs.  

Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam tiek virzīta Solvita Čandere, 

kura devusi piekrišanu ievēlēšanai komisijas priekšsēdētāja amatā.    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu,   

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt Solvitu Čanderi par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.  

2. Uzdot administratīvai nodaļai divu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai par 

Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu.  

3. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

Sēdes telpā ierodas deputāts Mārtiņš Felss 

 

 

2. 

Par parakstu vākšanas vietu Krustpils novadā 

 

Ziņo I.Jaševs. 

Jautā I.Jaševs, atbild V.Stiebriņa, ierosina noteikt vienu parakstu vākšanas vietu.  Izsakās 

K.Brūniņa, Jautā K.Brūniņa, atbild I.Jaševs, K.Pabērzs. V.Stiebriņa ierosina parakstu vākšanas 

vietu noteikt Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā Jēkabpilī. Paskaidro K.Pabērzs. 

Izsakās K.Brūniņa, V.Stiebriņa, paskaidro I.Jaševs. Jautā K.Brūniņa, atbild I.Jaševs. Izsakās 

A.Vetere, I.Jaševs, K.Pabērzs, K.Brūniņa, A.Vetere. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 

2019. gada 27. decembra rīkojums Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika 

noteikšanu”.  

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu 

“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums 

likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likuma „Par tautas 

nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un 



ceturtajai daļai un likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantam uzdeva pašvaldību 

domēm noteikt parakstu vākšanas vietas, paredzot ne mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu 

uz katriem 10 000 balsstiesīgajiem, un domes lēmumu līdz 2020. gada 10. janvārim nosūtīt 

Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2019. gada 27. decembrī 

Krustpils novadā balsstiesīgo pilsoņu skaits ir 4443 vēlētāji.  

Ņemot vērā, ka Krustpils novadā ir divreiz mazāks vēlētāju skaits, tam skaitam, kas 

nosaka vismaz vienas parakstu vākšanas vietas iekārtošanu, lietderīgi ir izveidot vienu parakstu 

vākšanas vietu.     

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai un likuma „Par Centrālo vēlēšanu 

komisiju” 5. pantam un ņemot vērā Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 

2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika 

noteikšanu”,  atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt vēlētāju parakstu vākšanas vietu Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.   

2. Uzdot administratīvai nodaļai domes lēmumu līdz 2020. gada 10. janvārim nosūtīt 

Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv. 

3. Administratīvai nodaļai nodrošināt, lai paziņojums par parakstu vākšanas vietu un laiku 

tiktu izlikts parakstu vākšanas vietā pašvaldības administrācijas ēkā Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpilī, kā arī publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”.  

4. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

3. 

Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora iecelšanu amatā 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautā K.Brūniņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās K.Brūniņa. 

Informē R.Mazulāne. Paskaidro K.Pabērzs, R.Mazulāne. Izsakās K.Brūniņa, P.Gravāns, 

L.Zalāne, K.Pabērzs.  

  

 Krustpils novada dome 2019.gada 11.decembrī izsludināja pieteikšanos līdz 2019.gada 

30.decembrim uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

direktora amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora 

amatu pieteicās 1 (viens) pretendents. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija veicot 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora amata kandidāta izvērtēšanu, saskaņā ar Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu un 

komisijas 03.01.2020.lēmumu, protokols Nr.1  nolēma virzīt uz domes sēdi iecelšanai Brāļu 

mailto:cvk@cvk.lv


Skrindu Atašienes vidusskolas direktora amatā amata kandidātu Līgu Zalāni, personas 

kods [..]. 

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts Līgas Zalānes (personas kods [..]) 2020.gada 

03.janvāra iesniegums par to, ka piekrīt ieņemt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

direktora amatu un lūdz atļauju savienot pedagoga darbu Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora amatu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības 

nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus— 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 6. pantu, 7. panta sestās daļas 2.punktu 

un 8.¹ panta trešo daļu, Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu 

vērtēšanas komisijas 03.01.2020.lēmumu, protokols Nr.1  un Līgas Zalānes, personas kods 

010673-12178. 03.01.2020.iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

(13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2020.gada 01.februāri iecelt Līgu Zalāni (personas kods [..]) par Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas direktori. 

2. Noteikt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei amatalgu atbilstoši Krustpils novada 

domes 2019.gada 27.septembra domes lēmumam (protokols Nr.12., 2.punkts) „Par Krustpils 

novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām”. 

3. Atļaut   Līgai Zalānei (personas kods [..]) savienot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

direktores amatu ar pedagoga amatu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai dokumentus saskaņojuma saņemšanai par Līgas 

Zalānes (personas kods  [..]) iecelšanu par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktori, 

saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.  

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktori Līgu Zalāni, personas kods [..], pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

saskaņojuma saņemšanas. 

Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"  Līga 

Zalāne lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.  

 

Sēdi slēdz plkst.10.30 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 
08.01.2020. 

https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba


Sēdes protokolētājs                                                                               R.Ivanova 

08.01.2020. 


