
1 
 

 

SĒLIJAS NOVADU APVIENĪBAS DIBINĀŠANAS PROTOKOLS 

 

Viesītes novada Viesītē 

 

 

2012.gada 14.decembrī 
 

 

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, juridiskā adrese: Skolas iela 7, 

Aknīste, Aknīstes novads, LV 5208, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma, pārstāv domes 

priekšsēdētāja Ingrīda  Vendele;   

  

Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, 

Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma, pārstāv domes 

priekšsēdētājs Stefans Rāzna;   

 

Jaunjelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000020824, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 11, 

Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV 5134, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma, pārstāv domes 

priekšsēdētājs Guntis Libeks;   

 

Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116789, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, LV 5202, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma, pārstāv domes priekšsēdētājs Edvīns  

Meņķis;   

 

Neretas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116384, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Neretas 

pagasts, Neretas novads, LV 5118, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma, pārstāv domes 

priekšsēdētājs Antons Blūms;   

 

Salas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045372, juridiskā adrese: Susējas iela 11, Sala, 

Salas novads, LV 5230, kuru, pamatojoties uz Nolikuma, pārstāv domes priekšsēdētāja Irēna 

Sproģe;   

 

Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10, 

Viesīte, Viesītes novads, LV 5237, kuru, pamatojoties uz  Nolikuma pārstāv domes 

priekšsēdētājs Juris Līcis;   

 

pamatojoties uz 2012.gada 12.oktobra pašvaldību vadītāju kopējo Vienošanos par 

nodomu veidot Sēlijas novadu apvienību un saskaņā ar Aknīstes novada domes 
2012.gada 23.oktobra lēmumu Nr.28, prot.Nr.14; Ilūkstes novada domes 2012.gada 

25.oktobra lēmumu Nr.510, prot. Nr. 15; Jaunjelgavas novada domes 2012.gada 

25.oktobra lēmumu Nr.20, prot. Nr.11; Jēkabpils novada domes 2012.gada 25..oktobra 

lēmumu Nr.385, prot.Nr.14; Neretas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.3, 

prot. Nr. 10; Salas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu Nr.2, prot.Nr.14; 

Viesītes novada domes 2012.gada 31.oktobra lēmumu Nr.6, prot. Nr. 17, piedalīties un 

atbalstīt Sēlijas novadu apvienības izveidošanu, kā arī:  

 

-apzinoties savu atbildību un pienākumu iepriekšējo paaudžu mantojuma 

saglabāšanas un nākamo paaudžu priekšā; 
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-izsakot vēlmi sadarboties Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes un vērtību 

saglabāšanā, 

-apvienības dalībnieku kopīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanā ar mērķi 

uzlabot teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti; 

 

            -kopīgu interešu pārstāvniecībai valsts un starptautiskajās institūcijās, 

 

augstāk minētās pašvaldības, atklāti balsojot pieņem lēmumu: 

 

1.Dibināt Sēlijas novadu pašvaldību (Aknīstes novada, Ilūkstes novada, 

Jaunjelgavas novada, Jēkabpils novada, Neretas novada, Salas novada, Viesītes 

novada), apvienību – Sēlijas novadu apvienība (SNA). 

 

2.Apstiprināt Sēlijas novadu apvienības (SNA) nolikumu, pielikumā uz 2  

lapām. 

 

3.Par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāju ievēlēt Jaunjelgavas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunti Libeku. 

 

4.Par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Viesītes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāju Juri Līci.  

 
 

Aknīstes novada pašvaldības vārdā 
domes priekšsēdētāja Ingrīda  Vendele _______________________ 

 

  

Ilūkstes novada pašvaldības vārdā  

domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna _________________________  

 

 

Jaunjelgavas novada pašvaldības vārdā  

domes priekšsēdētājs Guntis Libeks _________________________ 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Edvīns  Meņķis _________________________  

 

 

Neretas novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Antons Blūms __________________________   

 

 

Salas novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājas Irēna Sproģe __________________________  

 

 

Viesītes novada pašvaldības vārdā 

pārstāv domes priekšsēdētājs Juris Līcis _______________________ 
 

 


