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Nr.669

Par Jēkabpils novada pagasta pārvaldes vadītāju
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr.283 “Pa amatu sarakstiem”
(turpmāk – Lēmums) tika apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu amatu saraksts.
Lēmuma 1.pielikumā “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” tika noteikts amats
Pārvaldes vadītājs (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts).
Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības 30.11.2021. nodomu protokolu Nr.1, uz amatu
“Pārvaldes vadītājs (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts)” tiek virzīta - Anda
Ķiploka.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajai daļai par pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta
vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam
izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem
kandidātiem.
Jēkabpils novada dome ar 28.10.2021. lēmumu Nr.419 “Par kārtības, kādā noris atklāta
balsošana ar vēlēšanu zīmēm, apstiprināšanu” apstiprināja kārtību, kā Jēkabpils novada domē noris
atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, balsojot par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta
pirmās daļas 14.punktam pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts
amatpersona.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 38.panta pirmo
daļu, 40.panta ceturto daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 20.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2002.gada
22.oktobra noteikumu Nr. 478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un
glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu
saraksti” 19.punktu, ņemot vērā Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr.261 “Par
Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, Jēkabpils novada
pašvaldības 30.11.2021. nodomu protokolu Nr.1,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Ar 2022.gada 1.janvāri iecelt par Pārvaldes vadītāju (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts,
Dignājas pagasts) – Anda Ķiploka.
2. Ja lēmuma 1.punktā minētais pārvaldes vadītājs vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar
šo valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, tam ir pienākums veikt likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.pantā noteiktās darbības.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram G.Gogulim veikt visas nepieciešamās darbības saskaņā ar
Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai
nodrošinātu lēmuma izpildi.
4. Vienas pieturas aģentūrai Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr. 478
“Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” noteiktajā kārtībā
paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis

Iveta Upmace 65207411
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Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktoru
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr.257 “Par Jēkabpils novada
Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, reorganizējot apvienojot iestādes “Jēkabpils novada
Kultūras pārvalde”, “Jēkabpils Kultūras pārvalde”, “Mežāres kultūras nams”, “Atašienes kultūras
nams”, “Krustpils pagasta kultūras nams”, “Zīlānu kultūras nams”, “Antūžu kultūras nams”,
“Variešu kultūras nams”, “Vīpes pagasta klubs”, “Viesītes kultūras pils”, ar 01.01.2022. izveidota
iestāde “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde”.
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 05.11.2021. lēmumu Nr.426 “Par atklāto konkursu
uz Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora amatu” tika izsludināts atklāts konkurss uz
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja amatu.
Ņemot vērā pretendentu vērtēšanas komisijas 27.12.2021. lēmumu, neviens no
pretendentiem netiek virzīts uz iecelšanu Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora amatā.
Lai operatīvi nodrošinātu iestādes “Jēkabpils novada Kultūras pārvalde” funkciju izpildi,
kā arī domes lēmumu izpildi, ir nepieciešams iecelt amatā personu, kas veiks Jēkabpils novada
Kultūras pārvaldes direktora amata pienākumus.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
– Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts
amatpersona. Saskaņā ar Likuma 4.panta piekto daļu par valsts amatpersonu uzskatāma arī
persona, kura uz laiku pilda citas valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts
amatpersonu piemērojami tie likumā paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu,
kuras amata pienākumus tā pilda.
Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Atbilstoši Likuma 8.1 panta ceturto prim daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē
vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā
likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot
amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā
minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu
amatā.
Izvērtējot bijušā Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas un Zasas Tautas nama
vadītājas Ilzes Cekules amata savienošanu ar Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora amata
pienākumu veikšanu uz laiku, ir secināms, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 27.punktu,
69.panta pirmās daļas 1., 2., 4.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 4.panta piekto daļu, 8. 1 ceturto prim daļu,
Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs strādājošo darba samaksas, sociālo garantiju un
atvaļinājumu nolikuma (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.644 “Par
nolikuma apstiprināšanu”) 18.punktu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Iecelt uz laiku par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora pienākumu
izpildītāju Zasas Tautas nama vadītāju Ilzi Cekuli ar 2022.gada 1.janvāri.
2. Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildi noteikt Ilzei
Cekulei piemaksu 30% apmērā no tam noteiktās mēnešalgas.
3. Uzdot izpilddirektoram G.Gogulim veikt visas nepieciešamās darbības saskaņā ar
Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai
nodrošinātu lēmuma izpildi.
4. Vienas pieturas aģentūrai 15 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņot Valsts
ieņēmumu dienestam par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā.
5. Lēmuma 1.punkts ir spēkā, kamēr dome nav lēmusi citādi.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības un
kultūras jautājumos.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis

Upmace 65207411
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