LATVIJAS REPUBLIKA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Lāčplēša ielā 1a, Aizkraukle, LV – 5101, tel, 5181280, fakss 5181326, e-pasts:dome@aizkraukle.apollo.lv
Reģ. Nr. 90000074812

PROTOKOLS
Aizkrauklē
2001.gada 21.decembrī

Nr. 1

Sēdi sāk plkst. 15.00.
Sēdi vada īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās pilnvarots pārstāvis – Pašvaldību lietu
pārvaldes direktors Ivars KALNIŅŠ.
Protokolē
Sēdē piedalās
domes deputāti:

L.ZĪBĀRTE.
A.ANTĀNS,
I.ĀRGULIS,
J.BĀLIŅŠ,
A.BEINĀRS,
J.BENJAVS,
A.BICKA,
J.ELKSNIS,
I.ERDMANIS,
I.GAILE,
L.GEIKINS,
V.KLEIKALĪDIS,
S.KOZLOVSKIS,
L.LĪDUMS,
V.PLŪME,
A.PODVINSKA,
J.ZOLOTORENKO,

domes darbinieki:

A.KALNIŅŠ
L.GRUNDŠTEINA,
Z.KRŪMIŅA,
I.KRĒSLIŅA,
L.ZĪBĀRTE,
K.DAŅIĻEVIČS,

citas personas:

A.GRĪNVALDE – laikraksta “Staburags”
pārstāve.

Deputāti O.DAUBERS un A.EGLE domes sēdē nepiedalās darba apstākļu dēļ.
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I.KALNIŅŠ. Pamatojoties uz 2001.gada 19.decembra īpašu uzdevumu ministra valsts
reformu lietās J.Krūmiņa rīkojumu Nr.05-03/72, esmu pilnvarots vadīt domes sēdi līdz
Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai un parakstīt domes lēmumu par domes
priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Saskaņā ar LR MK 2001.gada 11.decembra noteikumiem Nr.514 “Noteikumi par
Aizkraukles rajona Aizkraukles novada izveidošanu” ir akceptējis Aizkraukles rajona
Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta apvienošanos un Aizkraukles novada izveidošanu.
Ir priekšlikums ievēlēt novada domes priekšsēdētāju. No Aizkraukles pagasta sēdē
piedalās 6 deputāti, no Aizkraukles pilsētas – 10 deputāti, kopā 16 deputāti.
Vai ir kādi priekšlikumi par darba kārtību?
V.PLŪME. Ir priekšlikums domes sēdes darba kārtību papildināt ar šādiem jautājumiem:
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, nolemj papildināt domes
sēdes darba kārtību ar šiem jautājumiem un apstiprina šādu darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Par Aizkraukles pagasta pārvaldi.
Par Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta Dzimtsarakstu nodaļām.
Par Aizkraukles pilsētas bāriņtiesas un Aizkraukles pagasttiesas pilnvarām.
Par Aizkraukles pilsētas domi.
1.§.
Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.

JAUTĀ A.ANTĀNS. Vai dome nepilnā sastāvā drīkst ievēlēt domes priekšsēdētāju, jo
likuma “Par pašvaldībām” 19.pants nosaka, ka priekšsēdētāju ievēlē, aizklāti balsojot, no
attiecīgās vietējās pašvaldības domes deputātiem. Manuprāt, sēdē jāpiedalās visiem 18
deputātiem.
ATBILD I.KALNIŅŠ. Ievēlēt drīkst, ja vēlēšanās piedalās ne mazāk kā 50% deputātu.
IZSAKĀS A.ANTĀNS. Likuma 20.pants par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
uzsver, ka ar klātesošo pašvaldības deputātu balsu vairākumu.
IZSAKĀS L.GRUNDŠTEINA. Likuma “Par pašvaldībām” 19.pants nosaka, ka domes
priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto vietējās pašvaldības
domes deputātu balsīm.
I.KALNIŅŠ. Ierosinu sākt kandidātu izvirzīšanu domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
V.KLEIKALĪDIS. Izvirzu V.Plūmes kandidatūru domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
L.GEIKINS. Atbalstu V.Plūmes kandidatūru, jo tieši viņš bija iniciators Aizkraukles
novada izveidošanai.
I.KALNIŅŠ. Vai ir citi priekšlikumi? Ir izvirzīta tikai viena kandidatūra – Vilnis Plūme.
Dodam viņam vārdu.
V.PLŪME. Ideja par novada izveidošanu bija kopēja ideja, atbalstīju motīvu dēļ. Pilsētas
iedzīvotāji uzskata, ka ar pagastu sadzīvosim. Ceram, ka nebūs neatrisināmu problēmu.
Strādāsim saskaņoti un draudzīgi.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, NOLEMJ: Izbeigt
kandidatūru izvirzīšanu Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
I.KALNIŅŠ. Jānosaka balsu skaitīšanas komisijas locekļu skaitu.
V.KLEIKALĪDIS. Ierosinu balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt 3 cilvēku sastāvā.
I.KALNIŅŠ. Kādas kandidatūras izvirzāt balsu skaitīšanas komisijas sastāvā?
I.GAILE. Ierosinu darbam komisijā apstiprināt: Lidiju Zībārti, Liliju Grundšteinu,
Ingrīdu Krēsliņu.
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I.KALNIŅŠ. Izsludinu pārtraukumu, lai sagatavotos domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
L.ZĪBĀRTE. Balsu skaitīšanas komisija saskaņā ar 2001.gada 21.decembra protokolu
Nr.1 par balsu skaitīšanas komisiju priekšsēdētāju ir ievēlējusi Lidiju Zībārti. Ierosinām domei
apstiprināt šo protokolu.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, dome apstiprina Aizkraukles
novada domes 2001.gada 12.decembra sēdes balsu skaitīšanas protokolu Nr.1.
L.ZĪBĀRTE. Komisija ir sagatavojusi domes priekšsēdētāja vēlēšanām 16 vēlēšanu
zīmes, kurās ir ierakstīta viena kandidatūra – Vilnis Plūme. Lūdzam pārliecināties, ka urna ir
tukša, kuru jūsu klātbūtnē aizzīmogojam.
Domes deputāti saņem vēlēšanu zīmes un aizklāti nobalso. Balsu skaitīšanas komisija
dodas apkopot vēlēšanu rezultātus.
I.KALNIŅŠ. Izsludinu pārtraukumu.
L.ZĪBĀRTE. 2001.gada 21.decembra balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2 (skat.
prot. Pielikumā). Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja amatam izvirzīta 1 kandidatūra –
Vilnis Plūme, kura tika ierakstīta vēlēšanu zīmēs aizklātai balsošanai. Deputātiem izsniegtas 16
vēlēšanu zīmes. Atverot urnu balsu skaitīšanas komisijas klātbūtnē, konstatēts; urnā ir 16
vēlēšanu zīmes, derīgas – 16, par Vilni Plūmi nodotas 16 balsis.
Komisijas lēmums: Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Vilnis
PLŪME.
Protokolu parakstīja L.Zībārte, I.Krēsliņa un L.Grundšteina.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, dome apstiprina balsu
skaitīšanas komisijas protokolu Nr.2 un pieņem lēmumu Nr.1
IZSAKĀS A.ANTĀNS. Pretenzijas atsaucu.
I.KALNIŅŠ. Apsveicu Vilni Plūmi sakarā ar ievēlēšanu par Aizkraukles novada domes
priekšsēdētāju un nododu domes sēdes vadīšanas pilnvaras V.Plūmem.
2.§.
Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
V.PLŪME. Priekšlikums – uzsākt domes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru
izvirzīšanu.
A.PODVINSKA. Izvirzu Jāņa Bāliņa kandidatūru.
V.PLŪME. Vai ir vēl citi priekšlikumi?
L.GEIKINS. Pietiek ar vienu kandidatūru.
V.PLŪME. Vārds J.Bāliņam.
J.BĀLIŅŠ. Centīsimies pagasta vēlētājiem dotos solījumus izpildīt, kaut arī ir notikusi
reforma. Darbošos savā teritorijā.
V.PLŪME. Izsludinu kandidatūru izvirzīšanas pārtraukšanu un pārtraukumu vēlēšanu
darbu sagatavošanai.
L.ZĪBĀRTE. Komisija sagatavoja 16 vēlēšanu zīmes, kurās ierakstīts 1 kandidāts – Jānis
Bāliņš – domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. Lūdzu pārliecināties, ka urna ir tukša un jūsu
klātbūtnē urna tiek aizzīmogota.
Domes deputāti saņem vēlēšanu zīmes un aizklāti nobalso.
L.ZĪBĀRTE. Balsu skaitīšanas komisija konstatēja, ka no 16 izsniegtām vēlēšanu zīmēm,
aizzīmogotajā urnā atradās 16 vēlēšanu zīmes, derīgas – 16 vēlēšanu zīmes. Par Jāni Bāliņu
nodotas 16 balsis.
Komisijas lēmums: Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Jānis
BĀLIŅŠ.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – 1, apstiprina 21.12.2001. balsu
skaitīšanas komisijas protokolu Nr.3 un pieņem lēmumu Nr.2.
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3.§.
Par Aizkraukles pagasta pārvaldi.
ZIŅO L.GRUNDŠTEINA. Kā juridiska persona jāizveido Aizkraukles pagasta pārvalde
un jāieceļ pārvaldes vadītājs ar pirmā paraksta tiesībām. Pagasta pārvaldei ir jāpārņem pagasta
padomes kustamā, nekustamā manta, naudas līdzekļi, darbinieki un arhīvs. Pagasta pārvaldes
vadītājam būs jāizstrādā pagasta pārvaldes Nolikums, kuru apstiprinās dome.
IZSAKĀS A.PODVINSKA. Par Aizkraukles pagasta pārvaldes vadītāju ierosinu
apstiprināt Jāni Bāliņu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – 1, pieņem lēmumu Nr.3.
4.§.
Par Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta Dzimtsarakstu nodaļām.
ZIŅO L.GRUNDŠTEINA. Lai nodrošinātu Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, jāveic
Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju un jāizveido
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa no 01.01.2002. Šodien ir jāieceļ novada nodaļas
vadītājs, kuram jāizstrādā nodaļas nolikuma projekts, ko apstiprina dome.
V.KLEIKALĪDIS. Par Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iesaku
apstiprināt Olitu Sticeri.
JAUTĀJUMS O.STICEREI. Vai vēlaties veikt šo darbu?
ATBILD O.STICERE. Jā.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, pieņem lēmumu Nr.4.
5.§.
Par Aizkraukles pilsētas bāriņtiesas un Aizkraukles pagasttiesas pilnvarām.
ZIŅO L.GRUNDŠTEINA. Lai nodrošinātu bāriņtiesas un pagasttiesas funkcijas,
jāpagarina šo institūciju pilnvaras līdz novada pagasttiesas izveidošanai.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, pieņem lēmumu nr.5.
6.§.
Par Aizkraukles pilsētas domi.
ZIŅO L.GRUNDŠTEINA. Novada domei jāpārņem pilsētas domes kustamā, nekustamā
manta, naudas līdzekļi un arhīva dokumentācija. Lai nodrošinātu nepārtrauktu domes funkciju
izpildi, jāsaglabā domes un iestāžu darbinieku amati, pienākumi, darba algas līdz novada
struktūras izveidošanai un amatu saraksta apstiprināšanai.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, pieņem lēmumu Nr.6.
V.PLŪME. Novada domes 1.sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vai ir jautājumi?
JAUTĀ L.LĪDUMS. Vai jāmaina skolu dokumentos nosaukums.
ATBILD I.KALNIŅŠ. Aizkraukles pilsēta ir novada teritoriālvienība, var atstāt
nemainot.
L.GRUNDŠTEINA. Aizkraukles novada domei būs jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam.
JAUTĀ A.ANTĀNS. Kāds ir jūsu viedoklis par 102 reģioniem?
ATBILD I.KALNIŅŠ. Ir ierosināta diskusija starp iedzīvotājiem, kurā aktīvi jāpiedalās,
jo skar visus.
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V.PLŪME. Paldies par darbu. Laipni lūdzu uz jaungada pasākumiem. Iepazīšanās
notiks Jaunajā gadā.
Domes sēdi slēdz plkst. 16.00.

Domes priekšsēdētājs

V.PLŪME

Protokolētāja

L.ZĪBĀRTE

