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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ATTĪSTĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

 un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Krustpils novada pašvaldības attīstības nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Krustpils 

novada domes (turpmāk – Dome) izveidota struktūrvienība, kura nodrošina tai 

noteikto funkciju veikšanu.  

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas (LR) Satversmi, likumus, Ministru 

kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos 

noteikumus, lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu.  

3. Nodaļu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbinieku darba apmaksai tiek 

piemērots Domes apstiprināts Atlīdzības nolikums. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, 

atsevišķām amatpersonām, pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām personām, 

savas kompetences ietvaros. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas struktūru, darbinieku skaitu 

un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.  

6. Nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 

apstiprināta parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz Nodaļas veidlapas ir tiesīgi 

Nodaļas vadītājs vai Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 

7. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem. 
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8. Nodaļa ir tiešā pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā. 

9. Nodaļas atrašanās vieta – Rīgas iela 150 a, Jēkabpils. 

II. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

10. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā dome, pieņem 

darbā pašvaldības izpilddirektors, slēdzot darba līgumu. 

11. Nodaļas vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

12. Nodaļas vadītājs: 

12.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu; 

12.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju 

un pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem; 

12.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, 

uzdoto konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu 

ievērošanu; 

12.4. piedalās nodaļas darbinieku novērtēšanā un sniedz vadībai priekšlikumus 

par efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

12.5. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, 

nodrošinot nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

12.6. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku 

prombūtnēm (t.i. atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

12.7. piedalās vadības sanāksmēs; 

12.8. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par 

nodaļas struktūru un personālu; 

12.9. saskaņo savas prombūtnes ar izpilddirektoru; 

12.10. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.  

13. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts 

nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 

14. Nodaļas darbinieku skaitu, amatus un atlīdzību nosaka ar domes lēmumiem un 

atbilstoši atlīdzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

15. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldības 

izpilddirektors, slēdzot darba līgumu vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 

16. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram un tieši 

pakļauti nodaļas vadītājam.  

17. Nodaļas darbinieki veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora 

apstiprinātajiem amatu aprakstiem. Katrs Nodaļas darbinieks atbild par amata 

pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par 

uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši 

lietošanas noteikumiem. 

18. Sagatavo lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju 

sēdēm savas kompetences ietvaros, saskaņojot ar juristu. 



19.Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju. 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI 

20. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, uzdevumu un domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ir šādas funkcijas: 

20.1. nodrošināt un organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi, aktualizēšanu, īstenošanu; 

20.2. īstenot pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam; 

20.3. sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kas reģistrētas un/vai 

darbojas pašvaldības teritorijā; 

20.4. izstrādāt un vadīt projektus pašvaldības vajadzībām, veicināt finanšu 

līdzekļu piesaisti no valsts, starptautiskajiem fondiem un citiem finanšu 

avotiem novada attīstības projektu īstenošanai; 

20.5. organizēt pašvaldības īpašumā esošo objektu un ES struktūrfondu un citu 

ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu būvniecības procesa plānošanu 

un ieviešanu; 

20.6. nodrošināt ģeotelpiskās informācijas sistēmu uzturēšanu; 

20.7. nodrošināt veselības veicināšanas pasākumu plānošanu un ieviešanu; 

20.8. nodrošināt novada jaunatnes politikas plānošanu un ieviešanu; 

20.9. nodrošināt pamatu vienotai tūrisma attīstībai, veicināt tūrisma produktu 

un pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti. 

 

21. Nodrošinot un organizējot pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi, 

aktualizēšanu, īstenošanu, nodaļa: 

21.1. izstrādā, aktualizē Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

koordinē tās īstenošanu; 

21.2. izstrādā, aktualizē Krustpils novada attīstības programmu un koordinē 

tās īstenošanu; 

21.3. izstrādā, aktualizē teritoriju plānojumu, lokālplānojumus, 

detālplānojumus un koordinē to izpildi; 

21.4. koordinē Krustpils novada nozaru plānošanas dokumentu izstrādi, 

aktualizāciju un īstenošanu; 

21.5. sagatavo pārskatus par plānošanas dokumentu ieviešanas gaitu; 

21.6. konsultē, sniedz atzinumu un veic saskaņojumus par būvniecības, zemes 

izmantošanas un citas saimnieciskās darbības ieceru atbilstību novada 

teritorijas plānojumam. 

21.7. piedalās nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē un ieviešanā, pārstāvot novada intereses. 

21.8. saskaņo apgrūtinājumus zemes ierīcības projektos, zemes robežu plānos 

un apgrūtinājumu plānos; 

 

22. Uzņēmējdarbības atbalstam nodaļa: 

22.1. izstrādā un aktualizē pašvaldības brīvo (neiznomāto) īpašumu (ēku un 

zemju) datu bāzi investoru piesaistei; 

22.2. organizē un nodrošina sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību un 

uzņēmējiem; 

22.3. sadarbībā ar uzņēmējiem plāno industriālās teritorijas un to attīstībai 

piesaista dažādu fondu finansējumu ceļu un inženierkomunikāciju attīstībai; 



22.4. piedalās uzņēmēju tikšanās par viņiem interesējošiem jautājumiem 

organizēšanā; 

22.5. apkopo informāciju par uzņēmējiem, izmantojot valsts datu bāzes; 

22.6. apzina un apkopo informāciju par uzņēmējdarbības situāciju novadā un 

Nodaļas kompetences ietvaros sadarbojas ar komercdarbību veicinošām 

organizācijām uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos; 

22.7. organizē novada uzņēmēju dalību izstādēs; 

22.8. organizē konsultatīvo atbalstu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem. 

 

23. Sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām, kas reģistrētas un/vai darbojas 

pašvaldības teritorijā, nodaļa: 

23.1. informē un konsultē par atbalsta iespējām un finanšu instrumentiem 

nevalstiskajām organizācijām; 

23.2. sniedz konsultācijas nevalstisko organizācijām projektu sagatavošanā 

pašvaldības noteikto atbalsta instrumentiem finansējuma saņemšanai un 

realizācijā; 

23.3. kopīgi ar nevalstiskām organizācijām realizē projektus un pasākumus. 

 

24. Izstrādājot un vadot projektus pašvaldības vajadzībām, veicinot finanšu līdzekļu 

piesaisti no valsts, starptautiskajiem fondiem un citiem finanšu avotiem novada 

attīstības projektu īstenošanai, nodaļa: 

24.1. nodrošina projektu vadīšanu, koordinēšanu, konsultēšanu un uzraudzību; 

24.2. realizē vienotus projektu vadības procesus; 

24.3. veic projektu riska analīzi; 

24.4. sadarbībā ar novada domes struktūrvienībām, organizē un koordinē 

projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajām un 

starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un 

fondiem, kā arī uzrauga šo projektu ieviešanu; 

24.5. sadarbojas ar atbildīgajām reģionālām, valsts un starptautiskām 

institūcijām, projektu sagatavošanas un ieviešanas laikā; 

 24.6. apkopo informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības 

projektiem, kā arī par    finansējuma avotiem to īstenošanai;  

24.7. saskaņā ar novada attīstības programmu un pašvaldības budžetu izvērtē 

un sniedz priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un 

starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un 

fondiem.  

24.8. izveido un uztur projektu datu bāzi par pašvaldības izstrādātajiem, 

iesniegtajiem un ieviestajiem investīciju projektiem. 

 

25. Organizējot pašvaldības īpašumā esošo objektu un ES struktūrfondu un citu 

ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu būvniecības procesa plānošanu un 

ieviešanu, nodaļa: 

25.1. plāno jaunu ēku izbūvi un esošo ēku pārbūvi vai atjaunošanu, kas tiek 

veikti par pašvaldības, valsts, ES un citu finanšu avotu līdzekļiem; 

25.2. pēc vadības vai pašvaldību struktūrvienību pieprasījuma organizē 

pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās būvju apsekošanu, novērtē to 

tehnisko stāvokli, remontdarbu nepieciešamību un nosaka darbu apjomus 

remontdarbu veikšanai; 

25.3. sagatavo orientējošas būvniecības darbu tāmes plānoto pašvaldības 

infrastruktūras objektu būvdarbiem; 



 

26. Nodrošinot ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšanu novadā, nodaļa: 

26.1. organizē augstas detalizācijas topogrāfiskos datu par Krustpils novadu 

uzturēšanu; 

26.2. nodrošina vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu. Veic 

darbu, lai nodrošinātu vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas nepieciešamības 

izvērtēšanu; 

27. Nodrošinot veselības veicināšanas pasākumu plānošanu un ieviešanu, nodaļa: 

27.1. īsteno veselības veicināšanas pasākumus; 

27.2. organizē un koordinē novada nozīmes sportiskās aktivitātes; 

27.3. organizē pasākumus un projektus veselības veicināšanas jomā. 

 

28. Nodrošinot novada jaunatnes politikas plānošanu un ieviešanu, nodaļa: 

28.1. īsteno darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar novada jauniešiem, jauniešu 

organizācijām un iniciatīvu grupām; 

28.2. veicina jauniešu brīvprātīgo darbu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē; 

28.3. organizē pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; 

28.4. sniedz priekšlikumus jaunatnes atbalsta programmu un pasākumu 

izveidei; 

28.5. sekmē Krustpils novada jauniešu iesaisti pašvaldībai nozīmīgās 

sabiedriskajās aktivitātēs. 

 

29. Nodrošinot pamatu vienotai tūrisma attīstībai un veicinot tūrisma produktu un 

pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, nodaļa: 

29.1. apkopo un analizē datus par tūrisma nozares attīstības tendencēm 

novadā;  

29.2.popularizē Krustpils novada tūrisma produktus un pakalpojumus; 

29.3. izveido  un uztur datu bāzi  par novadā esošajiem tūrisma nozares 

uzņēmējiem; 

29.4. sadarbībā ar novada struktūrvienībām, regulāri veic esošo tūrisma 

objektu apsekošanu un sniedz priekšlikumus to uzlabošanai; 

29.5. organizē pašvaldības pārstāvju dalību Latvijas un starptautiska mēroga 

izstādēs, kas popularizē tūrismu; 

29.6. organizē atbalsta pasākumus vienotai tūrisma attīstībai Krustpils novadā. 

IV. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

30.Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei 

nosaka Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā. 

31.Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Krustpils novada 

pašvaldības struktūrvienībām un Krustpils novada pašvaldības iestādēm. 

32. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai šajā 

nolikumā noteiktajā kārtībā ir šādas tiesības: 

32.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo 

informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām 

personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas / iestādes iekšējo 

kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 



32.2. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt pašvaldību iestādēs, institūcijās 

un organizācijās; 

32.3. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja 

tiesībām; 

32.4. nepieņemt no pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām nodaļas 

uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;  

32.5. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

32.6. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā; 

32.7. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu 

organizēšanu un vadību; 

32.8. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo 

tehnisko nodrošinājumu; 

33. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir 

atbildība: 

33.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā; 

33.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

33.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un 

lēmuma izpildes rezultāta radītajām sekām; 

33.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem; 

33.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto 

atzinumu un priekšlikumu kvalitāti; 

33.6. par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu, saskaņā ar domes 

izstrādāto kārtību, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. 

34. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes 

lēmumiem, pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības 

rīkojumiem. 

35. Katrs nodaļas darbinieks atbild par: 

35.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu 

izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un 

ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem, 

35.2. iegūtās informācijas neizpaušanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

V. NODAĻAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA   

36. Nodaļas darbību nodrošina nodaļas vadītājs.  

37. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

37.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Nodaļas vadītājam; 

37.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

37.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 



38. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. 

39. Nolikums stājas spēkā ar domes lēmuma spēkā stāšanās brīdi. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                 K.Pabērzs 

 

 

 


