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DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām
2. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
3. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
4. Par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu

Sēdi vadaJelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inita Ezermane
Sēdi protokolē – lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Ziedonis Caune
- piedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Valda Sējāne
- piedalās
Ojārs Briedis
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Modris Jansons
- piedalās
Kārlis Rimša
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Nataļja Hohlova
- piedalās
Sarmīte Balode
- piedalās
Aivars Geidāns
- piedalās
Ralfs Nemiro
- piedalās
Oskars Cīrulis
- piedalās
Inta Savicka
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Aija Tračuma
- piedalās
Aivars Naglis
- piedalās
-pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu vadītāji un citi: Ivars Romānovs,
Laila Čima, Valdis Buividaitis, Daiga Branta, Aija Udalova, Ilze Brakmane, Anita Liekna,
Kristīne Rengarte, Anda Strautniece, Līga Lonerte, Olga Rudaka, Inita Babrāne, Andris
Ziemelis, Dzintars Lagzdiņš, Aldis Jēgeris, Haralds Dauginovičs, Modris Žeivots, Dace

Kaņepone, Enija Kreicberga-Kapša, Ginta Avotiņa, Vladislavs Beitāns, Aivars Kokins,
Vineta Ģenderte, Zane Sondore, Dzintars Cāzers, Ruta Medne, Ingus Zālītis, Silvija Zīberte,
Anda Duge, Maija Lasmane, Iveta Strēlniece, Līga Rozenbaha, Rita Borščevska, Vladislavs
Pogožeļskis, Dainis Keidāns, Madlēna Bratkus, Aigars Strupulis, Zenta Tretjaka, Agnese
Kotlere, Gaitis Grūtups
Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Ezermane īsā prezentācijā iepazīstina
klātesošos ar Jelgavas novada domes vēlēšanām pēc teritoriālās reformas - 2009., 2013. un
2017.gadā, salīdzinot iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus, aktivitāti, kandidātu skaitu.
I.Ezermane nolasa domes sēdes izsludināto darba kārtību un aicina deputātus par to balsot.
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta
Savicka, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Modris Jansons,
Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Kārlis Rimša, Oskars Cīrulis,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj:
apstiprināt domes sēdes izsludināto darba kārtību.

1. §
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām

(I.Ezermane)
Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Ezermane iepazīstina ar sagatavoto
lēmumprojektu par Balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu, ierosina to izveidot 3 locekļu
sastāvā un Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt: Personāla nodaļas vadītāju Kristīni Rengarti,
Kancelejas vadītāju Lailu Čimu un Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālisti Vinetu
Ģenderti. Citu ierosinājumu nav.
Lai nodrošinātu balsu saskaitīšanu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka un pastāvīgo komiteju vēlēšanās, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 40.panta
ceturtajā daļā noteiktajai kārtībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –17 (Ziedonis Caune,
Ilze Vītola, Inta Savicka, Irina Dolgova, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins,
Modris Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Kārlis
Rimša, Oskars Cīrulis, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns, Aivars Naglis), PRET – nav;
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā.
2. Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt:
1) Personāla nodaļas vadītāju Kristīni Rengarti;
2) Kancelejas vadītāju Lailu Čimu;
3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālisti Vinetu Ģenderti.
2. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

(I.Ezermane, J.Lavenieks, A.Geidāns, K.Rimša, I.Dolgova, Z.Caune, R.Nemiro)
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Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Ezermane paskaidro, kā notiks
balsošana ar personalizētajām balsošanas zīmēm un aicina deputātus izvirzīt kandidātus
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāts J.Lavenieks no “Latvijas Zemnieku Savienības” par kandidātu Jelgavas novada
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Ziedoni Cauni.
Deputāts A.Geidāns no Politiskās partijas “KPV LV” par kandidātu Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Ralfu Nemiro.
Deputāts K.Rimša no “Latvijas Reģionu Apvienības” par kandidātu Jelgavas novada domes
priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Oskaru Cīruli.
Deputāts O.Cīrulis izsaka pateicību par izrādīto godu, bet savu kandidatūru noņem.
IZSAKĀS: deputāte I.Dolgova no Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa”, ka saskaņā ar
pašvaldību vēlēšanu rezultātiem domes priekšsēdētāja amatam kandidāts jāvirza no partijas
“Latvijas Zemnieku Savienība”, bet, tā kā uzskata, ka izvirzītais deputāts Z.Caune ir cilvēks,
kurš nav cienīgs būt Jelgavas novada domes priekšsēdētājs, tādēļ par kandidātu Jelgavas
novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Juri Lavenieku.
Deputāts J.Lavenieks savu kandidatūru noņem.
Tiek sagatavotas Balsošanas zīmes, izsniegtas deputātiem aizpildīšanai, lai Balsu skaitīšanas
komisija varētu apkopot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanu rezultātus.
Deputāts K.Rimša aicina atklāt debates.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša (abiem izvirzītajiem domes priekšsēdētāja amata kandidātiem) –
kāda ir Jūsu attieksme par informācijas pieejamību deputātiem turpmāk.
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka deputātiem ir zināms, kuri dokumenti viņiem ir pieejami.
ATBILD: deputāts R.Nemiro, paužot uzskatu, ka dokumentiem jābūt pieejamiem, jo
strādājam iedzīvotāju, nevis savā labā. Informācijas apritei jābūt atklātai.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, kā vērtējat domes sēdes audioieraksta montāžu, vai tā ir
nejaušība, kļūda vai apzināta darbība? Kā būs turpmāk?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka tā bija nejauša kļūda.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, par dažādiem pasākumiem un notikumiem, vai tiem ir jābūt
pieejamiem visiem deputātiem, vai tikai kādām “izredzētām” personām, kā piemēru minot
nūjošanas pasākumu, kurš notika slepenībā un par kuru nebija nekādas informācijas?
Nevēlas, lai visi piedalītos, bet informācijai jābūt.
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka konkrēto nūjošanas pasākumu rīkoja senioru padome un tas
nebija slepens, no katra pagasta bija dalībnieki, kopā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku.
Katra pagasta pārvaldes vadītājs nodrošināja senioru ierašanos šajā pasākumā.
ATBILD: deputāts R.Nemiro, ka nevar atbildēt par konkrēto situāciju, paužot uzskatu, ka
pasākumiem jābūt atklātiem.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, par priekšvēlēšanu programmā teikto “audzināt izpratni par
pamatvērtībām” un “Veicināt iedzīvotāju līdzdalību, iesaistot…”, kā to vērtē saistībā ar
Kalnciema akumulatoru pārstrādes rūpnīcu?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka katrs pats lasot, var saprast. Kas attiecas uz akumulatoru
pārstrādes rūpnīcu, bija iespēja aizbraukt uz Poliju, lai redzētu, kā tāda rūpnīca darbojas.
Atzīst, ka diskusija ar iedzīvotājiem varētu būt lielāka.
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ATBILD: deputāts R.Nemiro, ja ir bijuši visi dokumenti kārtībā, tai skaitā ietekmes uz vidi
novērtējums, ja ir tikšanās ar iedzīvotājiem, jāņem vērā pēc iespējas viņu viedoklis.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša par juridiskajiem pakalpojumiem – vai tas ir normāli, ka
noslēgtajā līgumā par juridiskajiem pakalpojumiem nav punktu par atbildību un darba
kvalitāti?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka līgumā ir paredzēta atbildība, soda sankcijas.
ATBILD: deputāts R.Nemiro paužot uzskatu, ka novada pašvaldībā jābūt juridiskai nodaļai,
respektīvi, darbiniekiem, kuri atbild domes priekšā par savu darbu un ārpakalpojumus varētu
iepirkt tikai atsevišķos gadījumos.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, vai tas ir normāli, ka juridiskais dienests pašvaldības vārdā
sagatavo dokumentus un nosūta KNAB, kurā apmelo deputātus?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka jebkuram ir tiesības vērsties tiesā. Ja ir aizdomas par kāda
deputāta interešu konfliktu, domei par to ir jāziņo, lai pārbaudītu faktus.
ATBILD: deputāts R.Nemiro, ka jebkurš, redzot nelikumīgas darbības, ir tiesīgs vērsties
KNAB un citās tiesībsargājošās institūcijās, bet par apmelojošu informāciju ir jāatbild par
goda un cieņas aizskaršanu, tas ir civiltiesisks strīds, kas skatāms tiesā.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, vai domes priekšsēdētāja amata kandidāti uzskata, ka publiskā
apspriešana var notikt bez nolikuma?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka likumdošanu paši esam pieņēmuši un Nolikumā ir
paredzēts, kādos gadījumos vajag, un kādos nevajag veikt publisko apspriešanu..
ATBILD: deputāts R.Nemiro, ja ir jautājumi, ko vēlamies uzdot iedzīvotājiem, tie pēc
iespējas vairāk jāaicina uz apspriedēm, tās rīkojot iedzīvotājiem ērtākā laikā. Visus cilvēkus
uz apspriedēm uzaicināt nevar, bet balanss jāiegūst.
JAUTĀ: deputāte I.Dolgova domes priekšsēdētāja kandidātam Z.Caunem - kā Jūs domājat
atbalstīt mazos zemniekus, jo zemes izsoles notiek, kaut arī zemes ir iznomātas un
apstrādātas?
ATBILD: deputāts Z.Caune, ka zemes atsavināšana var notikt tikai izsolē, šo varētu uzskatīt
kā aicinājumu uz nelikumībām.
Deputāte I.Dolgova saka, ka ir pārprasta.
Tiek izdalītas sagatavotās Balsošanas zīmes Jelgavas novada priekšsēdētāja vēlēšanām.
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša – paldies par atbildēm un atzīto kļūdu. Par to, ka šodien
liekam pamatus 4 nākamajiem gadiem, uzskata, ka sniegtās atbildes ir tikai frāzes;
informācijai novadā jābūt pieejamai, un ierobežotas pieejamības dokumentiem jābūt
klasificētiem.
IZSAKĀS: deputāts A.Geidāns - rodas priekšstats, ka iepriekšējos četros gados ir izveidots
slēgts mazais uzņēmums kā Jelgavas novada pašvaldība, atgādina par labas pārvaldības
principiem, par to, ka vajadzētu uzņemties atbildību, kā piemēru minot lielos iepirkumus,
kuri tiek “atmesti atpakaļ” un neviens neuzņemas atbildību.
Deputāts K.Rimša liriskai atkāpei nobeidz ar M.Čaklā dzejas rindām: “Es esmu bagāts, man
pieder viss, kas ar mani ir noticis” un “Smaga ir tāda nasta, smaga. Vari pat aizmirst, ka
esi bagāts”, un noslēgumā nolasa cita M.Čaklā dzejoļa rindas par krekliem un
sirdsapziņām.
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Balsu skaitīšanas komisija ir apkopojusi Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanu
rezultātus, tie tiek nodoti vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Ezermanei.
Aizpildītās Balsošanas zīmes pielikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, 40.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis
Caune, Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Modris
Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis,
Aivars Naglis), PRET – 4 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns);
ATTURAS – nav, nolemj:
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēt Ziedoni Cauni.
=======================================================================

Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
Z.Caune izsaka priekšlikumu ievēlēt divus priekšsēdētāja vietniekus.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša – kāds pamats mainīt dienas kārtību?
ATBILD: domes priekšsēdētājs Z.Caune, ka šo jautājumu liks uz balsošanu un ar balsu
vairākumu to noteiks.
IZSAKĀS: deputāte I.Dolgova, ka dienas kārtība ir apstiprināta un to mainīt vairs nedrīkst.
IZSAKĀS: deputāts R.Nemiro – jāsaprot, ka balsojot par 2 vietnieku ievēlēšanu, mēs
tērējam nodokļu maksātāju naudu. Kā piemēru min galvaspilsētu, kur ir viens vietnieks un
arī Jelgavas novada dome, iepriekšējā periodā, strādājot ar vienu vietnieku, brīnišķīgi tika
galā ar saviem pienākumiem. Turklāt, ja vērsīsimies Valsts Kontrolē ar lūgumu pēc ārkārtas
revīzijas, iespējams, viņi nesapratīs šo lēmumu, jo mēs naudu saņemam arī no valsts, tāpat
šo lēmumu nesapratīs arī mūsu vēlētāji. Lūdz neatbalstīt šo piedāvājumu un atstāt vienu
vietnieku. Ja mēs tomēr ievēlēsim divus vietniekus, jādomā par kompetencēm un atalgojuma
samazināšanu uz pusi.
IZSAKĀS: domes priekšsēdētājs Z.Caune, ka Jelgavas novads ir pietiekoši liels un uzskata,
lai varētu strādāt zināmās sfērās ir jābūt, kam to darīt.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša – atkārtoti - kāds pamatojums ir šādām izmaiņām?
ATBILD: domes priekšsēdētājs Z.Caune, ka ir izvērtējis, ka strādājot ar vienu vietnieku,
nevar padarīt visus darbus, uzskatot, ka vietniekiem jābūt pa jomām: vietnieks izglītības,
kultūras un sporta jomā un vietnieks labklājības un sociālajā jomā.
IZSAKĀS: deputāte I.Dolgova – Jūs tā uzskatāt un varat darīt, bet apstiprināto dienas
kārtību mainīt nedrīkst, turklāt, Nolikums paredz, ka domes priekšsēdētājam ir viens
vietnieks.
IZSAKĀS: izpilddirektors I.Romānovs, ka domes priekšsēdētājs šajā situācijā ir iesniedzis
šo priekšlikumu sekretariātā iekļaušanai darba kārtībā un par to ir jābalso.
IZSAKĀS: deputāts A.Geidāns, ka šādā ātrā sanāksmē nevar visu izlemt, vai šis otrs
vietnieks ir nepieciešams, vajadzīgs laiks, lai šādu lēmumu izvērtētu, jo ar šāda lēmuma
pieņemšanu tiek izlietota nodokļu maksātāju nauda papildus funkcijām. Vajag rakstisku
pamatojumu, kāpēc mums nepieciešams šis otrs vietnieks.
JAUTĀ: domes priekšsēdētājs Z.Caune, vai sekretariātā piefiksēts šis priekšlikums?
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša, ka dienas kārtība apstiprināta pirms 40 minūtēm un vēlas
dzirdēt pamatojumu šīm izmaiņām.
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JAUTĀ: deputāte I.Dolgova – vai šī ir likumīga darbība – mainīt apstiprināto dienas
kārtību?
ATBILD: domes priekšsēdētājs Z.Caune, ka deputāti ar savu balsojumu to pateiks, ir izteikts
priekšlikums.
JAUTĀ: deputāts A.Naglis – vai šajā gadījumā tiek pārkāpts likums?
ATBILD: jurists Dz.Lagzdiņš, ka šajā gadījumā deputāte I.Dolgova maldās, jo arī līdz šim
deputāti priekšlikumus izteica pirms kārtējā jautājuma izskatīšanas attiecīgajā sēdē, par kuru
iekļaušanu darba kārtībā, deputāti nobalsoja. Un šajā gadījumā par novada domes
priekšsēdētāju ievēlēja Z.Caunes k-gu, kurš uzskata, ka nepieciešami divi vietnieki, tādēļ
izteica šo priekšlikumu. Darba kārtība netiek mainīta, šis ir redakcionāls priekšlikums.
IZSAKĀS: deputāts R.Nemiro, ja tiek mainīts Nolikums, tad ierosina tā 6.2.p-tā ierakstīt
“juridiskā nodaļa”.
IZSAKĀS: deputāts K.Rimša, kas traucēja šo jautājumu ielikt darba kārtībā uzreiz, lai
deputāti varētu iepazīties un izsvērt. Aicina kolēģus padomāt par savām sirdsapziņām.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune aicina deputātus balsot par savu izteikto priekšlikumu par
novada domes priekšsēdētāja divu vietnieku amatu izveidošanu..
3. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja divu vietnieku amatu izveidošanu
(Z.Caune, K.Rimša, I.Dolgova, R.Nemiro, A.Geidāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot:
PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris
Razživins, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks,
Oskars Cīrulis, Aivars Naglis), PRET – 4 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro,
Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
Izveidot divus Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatus:
1. Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālajā jomā.
2. Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jomā.
4. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka labklājības un
sociālajā jomā ievēlēšanu
(Z.Caune, I.Dolgova, K.Rimša)

Domes priekšsēdētājs Z.Caune Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka labklājības
un sociālajā jomā amatam izvirza deputāti Ilzi Vītolu.
Deputāte I.Dolgova Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka labklājības un sociālajā
jomā amatam izvirza deputātu Oskaru Cīruli.
Deputāts Oskars Cīrulis, sakot, ka politiskā pieredze nav tik liela, savu kandidatūru noņem.
Deputāts K.Rimša Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka labklājības un sociālajā
jomā amatam izvirza deputātu Aivaru Geidānu.
Tiek sagatavotas personalizētās balsošanas zīmes, izsniegtas deputātiem aizpildīšanai, lai
Balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
labklājības un sociālajā jomā vēlēšanu rezultātus.
Aizpildītās Balsošanas zīmes pielikumā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.pantu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta Savicka,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis), PRET – 4 (Irina
Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieci labklājības un sociālajā jomā ievēlēt Ilzi
Vītolu.

5. §
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta
jomā ievēlēšanu
(Z.Caune, K.Rimša, I.Dolgova, A.Tračuma, A.Geidāns)

Domes priekšsēdētājs Z.Caune Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības,
kultūras un sporta jomā amatam izvirza Aiju Tračumu.
Citu kandidātu nav.
Tiek sagatavotas personalizētās balsošanas zīmes.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša izvirzītajai amata kandidātei A.Tračumai – kā vērtējat
informācijas apriti domē, juridiskos pakalpojumus un bijušā amata likvidēšanu?
ATBILD: deputāte A.Tračuma, ka saņemot piedāvājumu šim amatam, bija pārdomu laiks,
lai “saliktu visu pa plauktiņiem”. Uzskata, ka jāvirzās uz priekšu un savu lēmumu izsvērusi
ģimenē, sakot, ka stiprs ir tas cilvēks, kurš spēj pārkāpt savām interesēm. Esot šajā amatā,
gatava turpināt darbu, atbalstīt vēlētājus, risināt daudzus jautājumus.
JAUTĀ: deputāts K.Rimša, ka neko nav dzirdējis par juridisko dienestu. Vai tas ir normāli,
ka deputāti nedrīkst sarunāties ar pašvaldības darbiniekiem?
ATBILD: deputāte A.Tračuma, lai saņemtu objektīvu atbildi, ierosinās, lai jaunievēlētos
deputātus uzrunātu LPS juristi ievadam pašvaldības darbā.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune aicina deputātiem izsniegt balsošanas zīmes aizpildīšanai, lai
Balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
izglītības, kultūras un sporta jomā vēlēšanu rezultātus.
Aizpildītās Balsošanas zīmes pielikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.pantu,
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot: PAR –14 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta Savicka,
Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs
Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis Irina Dolgova),
PRET – 3 (Kārlis Rimša, Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jomā
ievēlēt Aiju Tračumu.
6. §
Par pastāvīgo komiteju izveidošanu
(Z.Caune, K.Rimša)

Domes priekšsēdētājs Z.Caune ierosina izveidot četras pastāvīgās komitejas un aicina
deputātus nobalsot par šo priekšlikumu.
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JAUTĀ: deputāts K.Rimša, kad mainīsim Nolikumu, kurā minētas trīs komitejas?
ATBILD: domes priekšsēdētājs Z.Caune, ka Nolikums tiks mainīts kādā no nākamām
sēdēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 50., 54. un 55.pantu, novada dome, atklāti
balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta Savicka, Nataļja Hohlova, Valda
Sējāne, Juris Razživins, Modris Jansons, Sarmīte Balode, Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris
Lavenieks, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis), PRET – 4 (Irina Dolgova, Kārlis Rimša, Ralfs
Nemiro, Aivars Geidāns); ATTURAS – nav, nolemj:
Izveidot četras pastāvīgās komitejas:
1. Finanšu komiteja 10 locekļu sastāvā;
2. Tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā;
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
4. Labklājības un sociālo jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā.
Domes priekšsēdētājs Z.Caune izsludina 20 minūšu pārtraukumu, lai deputāti varētu
pieteikties komitejās, kurās vēlas darboties (katrs deputāts var būt divās komitejās).
7. §
Par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu
(Z.Caune)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50., 51., 54. un
55.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Ilze Vītola, Inta
Savicka, Nataļja Hohlova, Valda Sējāne, Juris Razživins, Modris Jansons, Sarmīte Balode,
Ojārs Briedis, Aija Tračuma, Juris Lavenieks, Oskars Cīrulis, Aivars Naglis, Irina Dolgova,
Ralfs Nemiro, Aivars Geidāns), PRET – nav; ATTURAS – 1 (Kārlis Rimša), nolemj:
1.

Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā:
1) Ziedonis Caune;
2) Aivars Naglis;
3) Modris Jansons;
4) Ralfs Nemiro;
5) Juris Razživins;
6) Juris Lavenieks;
7) Sarmīte Balode;
8) Aija Tračuma;
9) Oskars Cīrulis;
10) Nataļja Hohlova.

2.

Ievēlēt Tautsaimniecības komiteju šādā sastāvā:
1) Juris Razživins;
2) Ojārs Briedis;
3) Modris Jansons;
4) Aivars Geidāns;
5) Kārlis Rimša;
6) Juris Lavenieks;
7) Oskars Cīrulis;
8) Irina Dolgova.

3. Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju šādā sastāvā:
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1) Aija Tračuma;
2) Aivars Naglis;
3) Valda Sējāne;
4) Inta Savicka;
5) Ilze Vītola;
6) Sarmīte Balode;
7) Aivars Geidāns;
8) Irina Dolgova.
4.

Ievēlēt Labklājības un sociālo jautājumu komiteju šādā sastāvā:
1) Ilze Vītola;
2) Ralfs Nemiro;
3) Valda Sējāne;
4) Ojārs Briedis;
5) Inta Savicka;
6) Ziedonis Caune;
7) Kārlis Rimša;
8) Nataļja Hohlova.

Sēde slēgta plkst.16:40
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītāji,
Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Inita Ezermane

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Protokoliste

Inta Skvirecka
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