LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2017.gada 14.jūnijā

Nr. 10.

Sēde sasaukta plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst.11.05
Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
Protokolē
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha
Sēdē piedalās
Deputāti:
Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis
Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs
Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns.
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Maija Alksne, juriste Elīna Garjāne, jurist Ilze
Stupāne, galvenā grāmatvede Daina Turkopole, finansiste Baiba Voltmane, Attīstības
nodaļas vadītāja Inga Rubene, civilās un vides aizsardzības speciālists Normunds Zizlāns,
personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne, Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs
Andris Rutko.
Sēdē nepiedalās deputāti:
Maija Kīne, Mārtiņš Kalniņš – attaisnotu iemeslu dēļ.
Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem, un aicina
deputātus atsevišķi balsot par jautājuma “Par Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas
atbrīvošanu no amata” iekļaušanu darba kārtībā.
Atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs,
Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris
Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu:
 Par Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas atbrīvošanu no amata
Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina papildināt darba kārtību vēl ar 3 jautājumiem:





Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”
Par atklāta konkursa uz Variešu sākumskolas direktora amatu Nolikuma
apstiprināšanu

V.Stiebriņa ierosina atlikt jautājuma “Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu”izskatīšanu. Skaidrojumu sniedz juriste I.Stupāne.
K.Pabērzs aicina balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs,
Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris
Gravāns, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vija
Stiebriņa ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj apstiprināt darba kārtību:
Darba kārtība:
1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
2. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija
3. Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
4. Par aizņēmumu Valsts kasē Mazlietota automašīna Krustpils novada pašvaldības
vajadzībām
5. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām Variešu pagastā
6. Par piedalīšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas sociālajā fonda
projektā nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
7. Par zemes ierīcības projekta „Buši” apstiprināšanu
8. Par grozījumiem 01.06.2017.gada domes ārkārtas sēdes protokola Nr.9. punktā Nr.8
“Par zemes vienības daļas nomu un apbūves tiesībām Kūku pagasta”
9. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
10. Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”
11. Par Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas atbrīvošanu no amata
12. Par atklāta konkursa uz Variešu sākumskolas direktora amatu Nolikuma
apstiprināšanu

1.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
2017. gada 29. maijā tika saņemts Dz. Z. [..], „[..], Kūku pagasts, Krustpils novads,
iesniegums par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts ieguvei atradnē
„Priežmala”,
kura atrodas nekustamajos īpašumos „Priežu kalns” (kadastra
Nr.56700040685) un „Zvaigznes kalns” (kadastra Nr.56700040452), Kūku pagasts, Krustpils
novads.
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldība var izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, 1996.gada 2.maija likuma "Par
zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu fonda izmantošanas
pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka vietējās
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un

ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” un 2007.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.1055
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts nodeva par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro, saskaņā ar 2017. gada 16. marta
valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” lēmumu, protokols nr. 17,
akceptēta N kategorijas krājumu atradne ”Priežmala” – 92,2 tūkst. m3 smilts (1.bloks) un
186,8 tūkst. m3 smilts (2.bloks), smilts atradnes „Priežmala” izvietojuma plānu, izsniegto
derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu līdz 2042.gada 12. aprīlim), atklāti balsojot „par” –
Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis
Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs
Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1.Izsniegt Dz. Z. „[..]”, Kūku pagasts, Krustpils novads, [..], pēc valsts nodevas – 142,29
euro,- (viens simts četrdesmit divi eiro 29 centi) samaksas Krustpils novada pašvaldībai, reģ.
Nr.90009118116, budžeta kontā LV55UNLA0050014323075, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2042.gada 12. aprīlim smilts atradnei „Priežmala”.
2.Lēmuma izpildi un atļaujas sagatavošanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un
civilās aizsardzības dienestam.
3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā ( Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007).

2.
Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs.
2017.gada 31.maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts M. S., personas kods [..],
iesniegums ar lūgumu izmaksāt kompensāciju par nekustamo īpašumu “Lazdugravas” ar
kadastra apzīmējumu 56700060161, kurš ir apgrūtināts ar Kūku pagasta lēmumu un noteikts
kā tūrisma apskates objekts 2.2 ha platībā.
Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 2003.gada 23.decembra sēdes lēmumu
Nr.2.7.(prot. Nr.13) “Par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu” noteica vietējās
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – vietējās nozīmes dabas parku saimniecības
“Lazdugravas”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 56700060161.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no pašvaldības –
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā
teritorijā un saskaņā ar MK 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.891 “Noteikumi par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas
nosacījumiem un apmēru” 5.punktu, 6.2.3. apakšpunktu, 7., 9. un 13.punktu, atklāti balsojot
„par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve,
Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs
Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,

Krustpils novada dome nolemj:
1. Piešķirt M. S., p.k. [..], kompensāciju par nekustamā īpašuma “Lazdugravas” ar
kadastra apzīmējumu 56700060161 apgrūtināšanu un saimnieciskās darbības
ierobežošanu, kā tūrisma apskates objektu 2.2 ha platībā.
2. Izmaksāt kompensāciju par 2017.gadu 128 EUR par vienu hektāru, kopā 281.60
EUR, finansējumu novirzot no Kūku pagasta pārvaldes budžeta.

3.
Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
2017. gada 29. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Cerību sala”
vadītājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Jēkabpils bērnu un jauniešu ar
īpašām vajadzībām biedrības “Cerību sala” 7. sporta spēles, kas norisināsies Jēkabpils
pilsētas stadionā 30. jūlijā plkst.12.00.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe,
Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss,
Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns
(13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Piešķirt atbalstu EUR 500 apmērā Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām
vajadzībām biedrības “Cerību sala” 7. sporta spēļu norisei, novirzot finansējumu no sporta
pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem.

4.
Par aizņēmumu Valsts kasē
Mazlietota automašīna Krustpils novada pašvaldības vajadzībām
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.9.p, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.p, likuma „Par valsts budžetu 2017. gadam” un Krustpils novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2017/2 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu
2017. gadam”, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris
Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns,
Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 31 199 EUR Valsts kasē uz 3 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada.
2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku2017. gada jūlijs 31 199 EUR
3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –

2018. gadā
2019. gadā
2020. gadā

EUR
EUR
EUR

10399
10399
10401

4. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

5.
Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā
un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Variešu pagastā
Ziņo K.Pabērzs.
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi no daudzdzīvokļu mājas “Māja Nr. 4”
2017.gada 29.maija dzīvokļu kopsapulces protokolu, kurā nolemts palielināt
apsaimniekošanas maksu uz 0.25 EUR par 1 m2 ar 2017.gada 1.jūliju.
Augstāk minētās daudzdzīvokļu mājas īrniekiem, Krustpils novada pašvaldība ar
2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols Nr,13, 11) “Par īres maksas noteikšanu
Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” apstiprināja
īres maksu mēnesī “Mājai Nr.4” – 0.35 EUR par 1 m2 .
Ņemot vērā noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma
2.3.punkta kārtību, īres maksas piemērošana iespējama ne ātrāk kā ar 2017.gada 1.augustu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu "Par dzīvojamo telpu īri"
5.panta otro daļu (paredz, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamās telpas īres līgumu,
pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, slēdz valdītājs), 11.¹ panta pirmo daļu (paredz
pašvaldību tiesības noteikt īres maksu), likuma "Par pašvaldībām"14.panta otrās daļas
3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktu (pašvaldības
domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri
vai nomu un daudzdzīvokļu māju kopsapulču protokolus, atklāti balsojot „par” –Dace
Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,
Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija
Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome
nolemj:
1. Variešu pagasta daudzdzīvokļu mājai: “Māja Nr. 4” atbilstoši šīs mājas kopsapulces
protokolam, noteikt Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem
dzīvokļiem īres maksu ar 2017.gada 1.augustu 0,43 EUR par 1 m2 .
2. Atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam, atzīt par spēkā zaudējušu Krustpils novada
pašvaldība ar 2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols Nr.13, 11.p.) “Par
īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām”, tā pielikumu daļā par daudzdzīvokļu mājas “Māja Nr. 4” īres
maksu eur/m2 mēnesī.
3. Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas izmaiņām
un tās iekasēšanu atbilstoši noslēgtajiem īres līgumiem un pārslēgt īres līgumus jaunā
redakcijā.

6.
Par piedalīšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas sociālajā fonda
projektā nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225
„Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” noteikto kompetenci un Ministru kabineta
2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”, kuru mērķis ir samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus., un
saņemto IKVD 11.05.2017 vēstuli Nr.P6-03/03 Krustpils novada pašvaldībai, atklāti
balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars
Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
2. Uzdot Attīstības nodaļai sadarbībā ar Krustpils novada izglītības iestādēm veikt visas
nepieciešamās darbības iepriekš minētā projekta sekmīgas realizācijas sagatavošanai.

7.
Par zemes ierīcības projekta „Buši” apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā
adrese:”Grečo”,Rubenes pagasts, Jēkabpils novads,LV-5229 sertificētas zemes ierīcības
darbu veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 5.jūnija iesniegumu par
zemes ierīcības projekta ”Buši”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts:
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Buši”, Kūku pagastā, Krustpils novadā,
ar kadastra numuru 5670 004 0989 uzsākts pēc īpašnieka V. J. B. 2017.gada 18.maija
iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts
izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0989 – 16,89 ha platībā,
pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 17.maija
lēmumu (sēdes protokols Nr. 9 p.7). Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0989 atrodas zemes īpašniekam piederošas ēkas:
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0219 001, kūts ar kadastra apzīmējumu
5670 007 0219 003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0219 002.Līdz projekta
izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Buši”zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670
004 0989 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā
LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM

koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā
uzmērīšana.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Buši”, Kūku pagastā,
Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0989, platību 16,89 ha
divās zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību platība ir 8,58 ha un 8,31 ha.
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Buši” paredz priekšlikumus par zemes
izmantošanas mērķiem un nosaukumiem:
1.paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0353) – 8,58 ha atstājams
nosaukums un adrese:„Buši”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis
0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5670 004 0354) -8,31 ha piešķirams jauns
nosaukums „Bušāres”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada
17.maija lēmumu (sēdes protokols Nr. 9 p.7 ) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Buši”,
Kūku pagasts, Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA “LL Projekti”, sertificētas
zemes ierīcības darbu veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 5.jūnija
iesniegumu par zemes ierīcības projekta”Buši” apstiprināšanu un ņemot vērā Līgas Petenko
sagatavoto zemes ierīcības projektu “Buši”, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars
Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars,
Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa,
Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Buši”: nekustamā īpašuma kadastra numurs 5670
004 0989 atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5670 004 0989,platība 16,89 ha sadalīšanai divās zemes vienībās.
2.Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0353) – 8,58 ha atstājams
nosaukums un adrese:„Buši”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis
0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5670 004 0354) -8,31 ha piešķirams jauns
nosaukums „Bušāres”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus
visām zemes vienībām.
5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un
apgrūtinājumu platības var tikt precizētas.
6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu
elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai
(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta
izstrādātājam..
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā
19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā- grafiskā daļa

8.
Par grozījumiem 01.06.2017.gada domes ārkārtas sēdes protokola Nr.9. punktā Nr.8
“Par zemes vienības daļas nomu un apbūves tiesībām Kūku pagasta”
Ziņo K.Pabērzs.
Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.
Slēdzot ilgtermiņa nomas līgumus ar privāto zemju īpašniekiem, lai nodrošinātu
dabas parka “Laukezers” un Rogāļu gravas ilgtspējīgu pārvaldību tika precizētas nomai
nodoto zemju platības no zemes īpašnieku puses. Īpašumā “Dzirkaļu pilskalns”, nodota
nomā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56700070019, nomājamā platība 550 m2;
īpašumā “Zālīši,” nodota nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56700070025,
nomājamā platība – 1971,85 m2.
Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams veikt grozījumus 01.06.2017.gada domes
ārkārtas sēdes protokola Nr.9. punktā Nr.8 “Par zemes vienības daļas nomu un apbūves
tiesībām Kūku pagasta” 2.punkta 2.3. un 2.7. apakšpunktos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21.panta
27.punktu,kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā,
Civillikuma 1129.1- 1129.9pantu, nodrošinot dabas parka “Laukezers” un Rogāļu gravas
ilgtspējīgu pārvaldību, slēgt ar nekustamā īpašuma īpašniekiem nekustamā īpašuma (zemes)
daļas nomas līgumu ar apbūves tiesībām, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars
Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars,
Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa,
Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Grozīt 01.06.2017.gada domes ārkārtas sēdes protokola Nr.9. punktā Nr.8 “Par zemes
vienības daļas nomu un apbūves tiesībām Kūku pagasta” 2.punkta 2.3. un 2.7.
apakšpunktus. Turpmāk 01.06.2017.gada domes ārkārtas sēdes protokola Nr.9. punktā
Nr.8 “Par zemes vienības daļas nomu un apbūves tiesībām Kūku pagasta” 2.punkta
2.3. un 2.7. apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:
“2. Dabas parka “Laukezers” esošās infrastruktūras atjaunošanai un jaunas, antropogēnās
slodzes mazināšanai, dabas vērtību izziņai, veselības veicināšanai un aktīvajai atpūtai
paredzētas infrastruktūras ierīkošanai, slēgt zemes nomas līgumu un Līgumu ar
apbūves tiesību piešķiršanu, par sekojošām zemes vienībām:
2.3. Īpašumā “Dzirkaļu pilskalns”, zemes vienības ar kadastra apzīmējums
56700070019, nomājamā platība – 550 m2 .
2.7. Īpašumā “Zālīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 56700070025,
nomājamā platība – 1971,85 m2.“

9.
Par atļauju savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu
Ziņo I.Stupāne.
Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Rutko.
Izskata 12.06.2017. saņemto Krustpils novada pašvaldības

Komunālās un

saimniecības nodaļas vadītāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni -Daugavieši”
valdes locekļa Andra Rutko iesniegumu, ar kuru viņš lūdz atļauju savienot Krustpils novada
pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja un sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Spunģēni -Daugavieši” valdes locekļa amatu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības
deputāta amatu, un ar biedrības “Futbola klubs Jēkabpils” amatu.
Dome konstatē, ka Andris Rutko, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu, ir valsts
amatpersonas amatā, vienlaicīgi norādot, ka saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas
4.punktā noteikto, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti speciālie
amatu savienošanas ierobežojumi un atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Minēto amatu savienošana pieļaujama,
ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 8.1 panta ceturto daļu, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas
amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu ar šo
likumu nepieciešama.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par
atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas
minēti šā panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un
šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona
(institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai.
Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar Administratīvā
procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktru (atcelšanas atruna).
Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Krustpils novada pašvaldības Komunālās un
saimniecības nodaļas vadītāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni -Daugavieši”
valdes locekļa pienākumus, kuru veikšanai pašvaldība iecēla A.Rutko no 2016.gada
1.septembra, kā arī uzklausot A.Rutko apliecinājumu par to, ka viņš nepiedalīsies lēmumu
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītās darbības, kas
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās un
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai.
Balstoties uz 2013.gada 17.jūlija Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.
14.,4.p.), nesaskata šķēršļus savienot Krustpils novada pašvaldības Komunālās un
saimniecības nodaļas vadītāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni -Daugavieši”
valdes locekļa pienākumus un Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāta amatu.
Turklāt, šobrīd izskatot 12.06.2017. saņemto lūgumu, atļaujai savienot ar biedrības
“Futbola klubs Jēkabpils” amatu, pašvaldība konstatē, ka šāda atļauja nav pieļaujama
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6.panta otrās daļas ierobežojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6.panta otro daļu, 7.panta piektās daļas 31.punktu, 4.punktu, 8.1panta piekto
un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 68.panta pirmo daļu,70., 85.panta otrās
daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone,
Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts
Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13
balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Atļaut Andrim Rutko savienot valsts amatpersonas amatu – Krustpils novada
Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Spunģēni -Daugavieši” valdes locekļa amatu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāta
amatu.
2. Andrim Rutko šī lēmuma 1.punktā noteiktos valsts amatpersonas amatus aizliegts
savienot ar biedrības “Futbola klubs Jēkabpils” amatu.
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
4. A.Rutko nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
1
8 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. A.Rutko savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo
daļu, šo lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava,
LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.
Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”
Ziņo B.Voltmane.
Jautā J.Pastars, atbild B.Voltmane. Izsakās I.Jaksone.
Jautā 2017. gada 9. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Jēkabpils pilsētas
domes vēstule, kurā Krustpils novada pašvaldība tiek aicināta piedalīties labdarības akcijā
“Dzīvo vesels”. Akcijas ietvaros plānots sniegt bezmaksas konsultācijas un nodrošināt
nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils pilsētā un kaimiņu novados dzīvojošiem
pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe,
Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss,
Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns
(13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1.
Atbalstīt dalību, piedalīties labdarības akcijā “Dzīvo vesels” piešķirot
finansējumu EUR 2000, novirzot no Sociālā dienesta plānotajiem budžeta līdzekļiem
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2.
Informēt Krustpils novada iedzīvotājus par akcijas laikā saņemamajiem
medicīniskajiem pakalpojumiem.

11.
Par Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas atbrīvošanu no amata
Ziņo R.Ragainis.
2017.gada 1. jūnijā tika saņemts Krustpils novada Variešu sākumskolas direktores
Daces Strožas (personas kods [..]) iesniegums, kurā viņa lūdza darba devēju izbeigt darba
tiesiskās attiecības 2017.gada 22.jūnijā, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu
un 114.pantu.
2017.gada 14.jūnijā ir saņemts Krustpils novada Variešu sākumskolas direktores
Daces Strožas (personas kods [..]) iesniegums ar lūgumu grozīt 2017.gada 1.jūnija
iesniegumu. Iesniegumā Dace Stroža lūdz izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2017.gada
31.jūliju ( pēdējā darba diena).
Likuma “Par pašvaldībām” 34.panta ceturtā daļa nosaka, ja par lēmuma projektu nav

saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. Šādā gadījumā lēmuma
projektu var iesniegt domei atkārtotai izskatīšanai, ievērojot 33.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka Domes sēdē var izskatīt lēmumprojektus, kuru pēc savas iniciatīvas ir
iesniedzis domes priekšsēdētājs. Un ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas
paredz, ka Dome var apspriest tikai tos papildus jautājumus, ja tiem piekrīt ne mazāk kā
divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem
darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā
internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības
iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus
— saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju.
Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra iekšējo noteikumu Nr.29
“Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās
izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā
un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un
atbrīvošanu no darba” 7.punkts nosaka, ka Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības
departaments izskata jautājumu par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās
izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba, pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu un
pašvaldības lēmumu par vadītāja atbrīvošanu no darba.
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra iekšējiem
noteikumiem Nr.29 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību
lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to
vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja
pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba”, saskaņā ar Darba likuma 100.panta ceturto daļu,
114.pantu un pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas, D. Stroža
piekrīt izbeigt darba tiesiskās attiecības 2017.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena).
Pamatojoties uz Daces Strožas 2017.gada 1.jūnija un 2017.gada 14.jūnija
iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, 34.panta ceturto
daļu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu, 31.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, Darba likuma 100.panta ceturto daļu un 114.pantu, atklāti balsojot „par” –Dace
Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,
Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija
Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome
nolemj:
1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības 2017.gada 31.jūliju (pēdējā darba diena) ar Variešu
sākumskolas direktori Daci Strožu (personas kods [..]), pamatojoties uz Darba likuma
100.panta panta ceturto daļu un 114.pantu, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma
saņemšanas.
2. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Variešu sākumskolas
direktores Daces Strožas atbrīvošanu no amata, saskaņojuma saņemšanai.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma saņemšanas, nodrošināt Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas darba
samaksas galīgā aprēķina veikšanu uz 2017.gada 31.jūliju (pēdējā darba diena) un izmaksāt
Dacei Strožai (personas kods [..]) pienākošās naudas summas.

12.
Par atklāta konkursa uz Variešu sākumskolas direktora amatu
Nolikuma apstiprināšanu
Ziņo R.Mazulāne.
Ņemot vērā saņemto Variešu sākumskolas direktores Daces Strožas iesniegumu, par
darba tiesību izbeigšanu, ir izstrādāts Nolikums, lai organizētu konkursu uz Variešu
sākumskolas direktora amata vietu.
Nolikumā ir iestrādāti atlases kritēriji, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada
19.aprīļa noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības
pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei", kuros 4.punkts nosaka, ka dibinātājs izdod
pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku,
izveido pretendentu atlases komisiju, izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības
iestādes vadītāja vai izglītības pārvaldes vadītāja amatu, organizē pretendentu iesniegto
dokumentu izvērtēšanu un atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā
pretendenta iecelšanu amatā.
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka Pašvaldības
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola,
Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis
Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija
Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome
nolemj:
1.
2.

Apstiprināt pielikumā pievienoto Atklāta konkursa uz amatu „Variešu sākumskolas
direktors” NOLIKUMU.
Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi.

Sēdi slēdz plkst.11.35
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

K.Pabērzs

(personiskais paraksts)

I.Randoha

15.06.2017.
Sēdes protokolētājs
15.06.2017.

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
14.06.2017.
APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada domes
2017.gada 14.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 10, 12 .punkts)

NOLIKUMS

Atklāts konkurss uz amatu „Variešu sākumskolas direktors”
(kods pēc klasifikatora 1345 08)
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta
pirmās daļas 2.punktu un MK noteikumu Nr.496
„Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldības izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas)
vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju
amatu pretendentu atlasei” 4.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību un vērtēšanas nosacījumus Variešu sākumskolas direktora
amata pretendentu (turpmāk – pretendenti) atlasei.
1.2. Pretendentu atlasei tiek rīkots konkurss, kurš notiek vismaz divās kārtās (turpmāk –
konkurss).
1.3. Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Variešu sākumskolas direktora
amata pienākumu izpildei piemērotāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes
kvalitatīvu darbu un attīstību.
1.4. Konkursa uzdevums ir salīdzinoši novērtēt amata pretendentu profesionālo
kompetenci, motivāciju un vispārējo atbilstību Variešu sākumskolas direktora
iestādes vadītāja amatam un izvēlēties labāko pretendentu.
1.5. Sludinājumu par konkursu publicē laikrakstā "Brīvā Daugava" un “Jaunais
Vēstnesis” un Krustpils pašvaldības mājaslapā internetā www.krustpils.lv.
1.6. Pretendentu pieteikšanās termiņš konkursam nav īsāks par 20 (divdesmit) kalendāra
dienām no konkursa izsludināšanas dienas.
2. Konkursa komisija
2.1. Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija izveidota ar Krustpils
novada domes sēdes lēmumu.
2.2. Konkursa komisija izskata iesniegtos dokumentus, novērtē, organizē intervijas un
nosaka pretendentu interviju norises dienu un laiku.

2.3. Interviju norises laiku un vietu komisijas sekretāre telefoniski vai elektroniski paziņo
izvirzītajiem pretendentiem, kuri pēc konkursa komisijas vērtējuma ir saņēmuši
augstāko novērtējumu.
2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
2.5. Konkursa komisijas sēdes ir slēgtas. Konkursa komisija ir tiesīga lemt par ekspertu
ar padomdevēja tiesībām pieaicināšanu komisijas sēdēs.
2.6. Komisija veic darbu Krustpils novada pašvaldības telpās.
2.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas
republikas (turpmāk LR) pilsonis, kuram ir atbilstoši Izglītības likumā un Ministru
kabineta noteikumos Nr. 662 „Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” noteiktajām prasībām atbilstoša izglītība, un kurš iesniedzis pieteikumu
kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
3.2. Pieteikumu var sūtīt elektroniski uz e-pastu: novads@krustpils.lv, pa pastu:
Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 vai iesniegt
personīgi slēgtā aploksnē Krustpils novada pašvaldībā 30.kab., Rīgas iela 150A,
Jēkabpils, LV-5202, līdz 2017.gada 07.jūlija plkst. 15.00 (ieskaitot), uz aploksnes
jābūt norādei „Konkursam uz Variešu sākumskolas direktora amatu”.
3.3. Pieteikums satur šādus dokumentus:
3.3.1. motivācijas vēstuli;
3.3.2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
3.3.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana
4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa
Nolikuma 3.2.punktā noteiktā termiņa.
4.2. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:
4.2.1. Pirmajā kārtā atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus
pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.3.punkts). Komisija
izvērtē iesniegtos dokumentus atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem. Pirmā kārta notiek 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu
iesniegšanas beigu datuma.
4.2.2. Otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti ne vairāk kā
5 (pieci) pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā
noteiktajam pieteikuma saturam un kuri konkursa pirmajā kārtā sasnieguši
visaugstāko punktu skaitu no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. Otrā kārta
notiek mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.
4.3. Pirmajā kārtā komisija atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem novērtē pretendentu
atbilstību šī nolikuma 3.3. punktā izvirzītajām prasībām, vērtējot punktu sistēmā:
4.3.1. Izglītība:
4.3.1.1.
Maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā 4 punkti;
4.3.1.2.
Bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā 3 punkti;
4.3.1.3.
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā 2 punkti;
4.3.1.4.
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma
pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā 1 punkts.
4.3.2. Darba pieredze:
4.3.2.1.
Vismaz 3 (triju) gadu pieredze izglītības vadības darbā 3 punkti (virs
3 (trijiem) gadiem papildus 1 punkts);
4.3.2.2.
Vismaz 3 (triju) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 2
punkti;
4.3.3. Papildus izglītība vai cita darba pieredze, kura tieši attiecas uz vakantā amata
pienākumu izpildi – līdz 3 punktiem;

4.4. Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiek izvirzīti
otrajai kārtai – darba intervijai. Lai pārbaudītu amatam nepieciešamās teorētiskās
zināšanas un prasmes, otrajā kārtā papildus darba intervijai pretendentam var noteikt
uzdevumus.
4.5. Mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām pretendentiem paziņo konkursa otrās
kārtas norises vietu, datumu un laiku.
4.6. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta valsts valodas zināšanas
augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas
Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
kompetenci iestādes vadības jomā un izglītības nozares jautājumos, saskarsmes un
komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:
4.6.1. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai
atbilstošiem jautājumiem līdz 4 punktiem;
4.6.2. pretendenta saskarsmes spējas, komunikāciju prasme līdz 3 punktiem.
4.7. Komisijas locekļiem II kārtas (intervijas) laikā ir tiesības pretendentam uzdot
jautājumus vai uzdevumus, kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām,
problēmsituāciju analīzi, Variešu sākumskolas attīstības koncepciju.
4.8. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem. Savu
vērtējumu komisijas loceklis intervijas laikā vai tūlīt pēc intervijas ieraksta
pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar parakstu.
4.9. Katrā kārtā pretendenta punktu skaitu aprēķina, izrēķinot vidējo vērtējumu no visu
komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem. Lēmumu par pretendenta atbilstību
pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā kārtā iegūtā individuālā vērtējuma
summāro punktu skaitu.
4.10.
Ja otrajā kārtā vairāki pretendenti ieguvuši vienādu vērtējumu, komisija
organizē papildu atlases kārtu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.11.
Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc konkursa noslēguma rakstiski paziņo pretendentiem konkursa
rezultātu.
4.12.
Pēc noslēdzošās kārtas rezultātu apkopošanas komisija izvēlas izvirzītajām
prasībām atbilstošāko pretendentu un sagatavo pamatotu ierosinājumu Krustpils
novada domei (turpmāk – dome) lēmuma pieņemšanai par pretendenta
apstiprināšanu amatā.
4.13.
Dome pieņem lēmumu par pretendenta apstiprināšanu amatā un par to
rakstiski paziņo pretendentam. Pēc lēmuma pieņemšanas un saskaņošanas ar
Izglītības un zinātnes ministriju, pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba
līgumu ar 3 (trīs) mēnešu pārbaudes laiku.
4.14. Dome atkārtotu pretendentu konkursu izsludina, ja:
4.14.1. Konkursā nav pieteicies neviens pretendents;
4.14.2. Saskaņā ar komisijas ierosinājumu neviens no pretendentiem neatbilst
izvirzītajām prasībām;
4.14.3. Dome neatbalsta komisijas ieteiktā pretendenta pieņemšanu darbā;
4.14.4. Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņo pretendenta kandidatūru.
5.

Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes
5.1.
Amata pamatpienākumi:
5.1.1. Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi.
5.1.2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes
nolikuma, Krustpils novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu.
5.1.3. Nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu
vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo,
finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.

5.1.4. Sagatavot un iesniegt Krustpils novada domē iestādes budžeta pieprasījumu,
budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam.
5.1.5. Dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt
perspektīvās attīstības programmas.
5.1.6. Veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un
iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Krustpils
novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar
profesionālo darbību saistītus dokumentus.
5.1.7. Vadīt iestādes un tās darbinieku darbību saskaņā ar LR profesionālās
izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi
ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem.
5.1.8. Veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību,
nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un
apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai.
5.1.9. Organizēt audzēkņu uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu
nosacījumiem.
5.1.10. Pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un
tiesību aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem, amata pienākumiem.
5.2.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
5.2.1. augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
pedagoģijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma
pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
5.2.2. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām;
5.2.3. vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā;
5.2.4. labas komunikāciju un sadarbības prasmes;
5.2.5. prasmes darbā ar datoru;
5.2.6. zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
5.2.7. zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
5.2.8. vēlams Eiropas Savienības oficiālās valodas apguves apliecinošs dokuments;
5.2.9. pieredze projektu darbā.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1.
Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot
gadījumu, ja konkurss tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai
pretendents iesniegto dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs

