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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde sākta plkst. 10.03 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, 

Kārlis Stars,  Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa 

Administrācijas darbinieki: 

Jurists  Ivars Jaševs, izpilddirektora p.i. Inga Rubene, juriste Ilze Stupāne,  Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas p.i. Daina Turkopole, Sociālā dienesta vadītājas p.i.Benita Dzelme, 

Vides un civilās aizsardzības dienesta speciālists Edgars Līcis, Komunālās un saimniecības 

nodaļas p.i. Normunds Zizlāns, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Datortīklu un IS administratore Anita Dzenuška. 

Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons 

Uzaicinātas personas:  Aija Rogāle 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti: Daina Kalve – attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Sēdi vada 

Domess priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.  Iluta Randoha 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz izdarīt izmaiņas sagatavotajā darba kārtībā, izņemt 

no darba kārtības jautājumu par Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā, 

jo ir notikušas sarunas par komunālās saimniecības darbu ar pagasta pārvalžu vadītājiem un 

pagastu saimniecības vadītājiem, kas vēl jāturpina. 

K.Pabērzs ierosina darba kārtību papildināt ar 2 papildjautājumiem: 

 Par Variešu sākumskolas direktora iecelšanu amatā 

 Par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Aijas Rogāles atbrīvošanu 

no amata. 
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Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, 

Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj apstiprināt darba kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā 

2. Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

3. Par Variešu sākumskolas direktora iecelšanu amatā 

4. Par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Aijas Rogāles atbrīvošanu 

no amata 

5. Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā 

6. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu 

7. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/6 Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

8. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

9. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

10. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

11. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

12. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

13. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

14. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

15. Par atļauju amatu savienošai valsts amatpersonai 

16. Par atļauju amatu savienošai valsts amatpersonai 

17. Par atbalstu biedrībai “Lauku sieviešu klubs DORE” 

18. Par atbalstu sportistu dalībai orientēšanās sacensībās 

19. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijā 

20. Par komisijas sastāva apstiprināšanu 

21. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 

22. Par amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisiju  

23. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulci 

un domes sēdi 

24. Par grozījumiem 2013.gada 20. novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmumā (protokols Nr. 5., 22.p.)  “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas 

apstiprināšanu” 

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

26. Par telpu nomu Mežāres pagastā 

27. Par telpu nomu Mežāres pagastā 

28. Par zemes ierīcības projekta „Dzendegļi” apstiprināšanu 

29. Par zemes ierīcības projekta „Apsīši” apstiprināšanu 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

33. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.2017/5 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksta 

precizētās redakcijas apstiprināšanu  

34. Par izsoles rezultātu 



 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektora p.i. Inga Rubene informē, ka daudzi darbinieki ir atvaļinājumā, 

aizvietotājiem darbs notiek īpaši intensīvi.  

Izsludināta pieteikšanās izpilddirektora amatam.  

Ir notikusi izsole, kuras rezultātus šajā sēdē jāapstiprina.  

Atašienē notiek gatavošanās Jēkaba un Annas dienai.  

Intensīvi notiek darbs pie projektiem- apstiprināts „Natura 2000” projekts par Laukezera 

infrastruktūras atjaunošanu, Amatniecības centram „Māzers” no Zemgales programmas 

apstiprināts projekts „Cimdi un zeķes”. Ir LAD lēmums projektam par Rogāļu gravas 

labiekārtošanu. Ir saņemta mutiska informācija, ka tiks atbalstīti 2 ESF projekti izglītībā – par 

kompetenču pieeju mācību saturā un atbalsts priekšlaicīgi.... 

Jautā J.Puriškevičs, atbild I.Rubene. 

 

 

1. 

Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā 
 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

LR Likuma „Par pašvaldībām” 69.panta 4.punkts nosaka, kas Pašvaldības 

izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus 

un  Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.2010/39 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums” 37.15.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors 

ierosina Domei iecelt vai atbrīvot pašvaldības iestāžu, aģentūru un pastarpinātās pārvaldes 

institūciju vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba 

pašvaldības administrācijas darbiniekus.  

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. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants nosaka, ka tiesības veikt 

sociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko 

izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. 

Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Benita Dzelme pašvaldībā ir 

iesniegusi Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā bakalaura diploma kopiju par 

profesionālā bakalaura grāda iegūšanu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju, kas 

atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, sērija PD E Nr.6880. 

2017.gada 07.jūlijā saņemts Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītājas Benitas 

Dzelmes iesniegums par to, ka viņa piekrīt apstiprināšanai Sociālā dienesta vadītājas amatā. 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Inga Rubene ierosina iecelt  Sociālā 

dienesta vadītājas pienākumu izpildītāju Benitu Dzelmi par Sociālā dienesta vadītāju. 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 

69.panta 4.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iecelt Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāju Benitu Dzelmi par Krustpils novada 

pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju ar 2017.gada 19.jūliju.  

2. Sociālā dienesta vadītāja amatalga tiek noteikta saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprinātu 2016.gada 20.janvara 

Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1.,5) ar grozījumiem 



Krustpils novada pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā,  

apstiprinātiem 2017.gada 25.janvāra Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumā 

(protokols Nr.2.,7). 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram izdarīt grozījumus Benitas Dzelmes 

Darba līgumā, saskaņā ar šī lēmuma 1.un 2.punktu. 
 

 

2. 

Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

 
       Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

LR Likuma „Par pašvaldībām” 69.panta 4.punkts nosaka, kas Pašvaldības 

izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus un  Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 29.decembra saistošo noteikumu 

Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 37.15.punkts nosaka, ka pašvaldības 

izpilddirektors ierosina Domei iecelt vai atbrīvot pašvaldības iestāžu, aģentūru un 

pastarpinātās pārvaldes institūciju vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem 

darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus.  

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. 

2017.gada 05.jūlijā saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 

grāmatvedes, nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas Dainas Turkopoles iesniegums par 

to, ka viņa piekrīt un uzņemas veikt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

pienākumus. 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Inga Rubene ierosina iecelt  Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas galveno grāmatvedi, nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju 

Dainu Turkopoli par Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju. 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 69.panta 

4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, 

Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iecelt Finanšu un grāmatvedības nodaļas galveno grāmatvedi, nodaļas vadītāja 

pienākumu izpildītāju Dainu Turkopoli par Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju 

ar 2017.gada 19.jūliju.  

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja amatalga tiek noteikta saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprinātu 

2016.gada 20.janvara Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr.1.,5) ar grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā,  apstiprinātiem 2017.gada 25.janvāra Krustpils novada 

pašvaldības domes sēdes lēmumā (protokols Nr.2.,7). 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram izdarīt grozījumus Dainas 

Turkopoles Darba līgumā, saskaņā ar šī lēmuma 1.un 2.punktu. 

 

 

3. 

Par Variešu sākumskolas direktora iecelšanu amatā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 



E.Serkova jautā kā A.Rogāle redz skolu perspektīvā, kā tā varētu pastāvēt? 

A.Rogāle skaidro, ka viens no darbiem varētu būt sporta jomas sakārtošana, jo skolai 

ir ļoti laba sporta zāle, tāpēc nepieciešams plašāks piedāvājums, sporta aktivitāšu attīstīšana. 

Jāveic iekšējais audits. Jāstrādā pie darba ar vecākiem, lai saprastu, kāpēc nolemj neapmeklēt 

šo skolu. Jāsaprot, kas darāms pie pedagogu darba kvalitātes. 

V.Golubevs jautā, A.Rogāle atbild. 

 

Krustpils novada dome 2017.gada 09.jūnijā izsludināja pieteikšanos līdz 2017.gada 

07.jūlijam uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Variešu sākumskolas direktora amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Variešu sākumskolas direktora amatu pieteicās 

4 (četri) pretendenti. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas 

komisija un komisijas locekļi, pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja 

K.Pabērza 2017.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.2.1-4/17/61, veicot Variešu sākumskolas direktora 

amata kandidātu izvērtēšanu, nolēma virzīt uz domes sēdi iecelšanai Variešu sākumskolas 

direktora amatā amata kandidātu Aiju Rogāli, personas kods [..]. 

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts Aijas Rogāles (personas kods [..]) 2017.gada 

13.jūlija iesniegums (reģistrēts 13.07.2017. ar Nr.2.1-30/17/1522) par to, ka piekrīt ieņemt 

Variešu sākumskolas direktora amatu un lūdz atļauju savienot pedagoga darbu Variešu 

sākumskolā ar Variešu sākumskolas direktora amatu.  

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 likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 6. pantu, 7. panta sestās daļas 2.punktu 

un 8.¹ panta trešo daļu, Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu 

vērtēšanas komisijas un komisijas locekļu, pamatojoties uz Krustpils novada domes 

priekšsēdētāja K.Pabērza 2017.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.2.1-4/17/61, lēmumu un Aijas 

Rogāles 13.07.2017.iesniegumu (reģistrēts 13.07.2017. ar Nr.2.1-30/17/1522), atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis 

Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj:: 

1. Ar 2017.gada 01.augustu iecelt Aiju Rogāli (personas kods [..]) par Variešu sākumskolas 

direktori. 

2. Noteikt Variešu sākumskolas direktorei amatalgu atbilstoši Krustpils novada domes 

2017.gada 25.janvāra domes lēmumam (protokols Nr.2., 5.punkts) „Par Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām”. 



3. Atļaut Aijai Rogālei savienot pedagoga amatu Variešu sākumskolā ar Variešu sākumskolas 

direktores amatu. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Aijas Rogāles iecelšanu par 

Variešu sākumskolas direktori, saskaņojuma saņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.  

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Variešu sākumskolas 

direktori Aiju Rogāli, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas. 

 

 

4. 

Par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Aijas Rogāles  

atbrīvošanu no amata 

 

Jautā A.Vetere, V.Stiebriņa, atbild A.Rogāle. 

Izsakās K.Brūniņa. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Aijas Rogāles (personas kods [..]) 2017.gada 

13.jūlija iesniegums (reģistrēts 13.07.2017. ar Nr.2.1-30/17/1521) par to, ka piekrīt izbeigt 

darba tiesiskās attiecības Mežāres pamatskolā 2017.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena), 

iecelšanas gadījumā par Variešu sākumskolas direktori.  

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.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Inga 

Rubene ierosina atbrīvot Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Aiju Rogāli no 

amata 2017.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 100.panta 

ceturto daļu,114.pantu. 

Pamatojoties uz Aijas Rogāles (personas kods [..]) 2017.gada 13.jūlija iesniegumu 

(reģistrēts 13.07.2017. ar Nr.2.1-30/17/1521), likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 9.punktu, 34.panta ceturto daļu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu, 69.panta 4.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 100.panta ceturto 

daļu,114.pantu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Pēteris 

Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”-  Vladimirs 

Golubevs, Kornēlija Brūniņa ( 2 balsis), Krustpils novada dome nolemj:  

1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības 2017.gada 31.jūlijā (pēdējā darba diena) ar Mežāres 

pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Aiju Rogāli (personas kods [..]), 

pamatojoties uz Darba likuma 100.panta panta ceturto daļu un 114.pantu. 

2. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai zināšanai domes lēmumu par Mežāres 

pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Aijas Rogāles atbrīvošanu no amata.  

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram, nodrošināt Mežāres pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītājas Aijas Rogāles darba samaksas galīgā aprēķina veikšanu uz 

2017.gada 31.jūliju (pēdējā darba diena) un izmaksāt Aijai Rogālei (personas kods [..]) 

pienākošās naudas summas. 

 

 

 

 



5. 

Par grozījumiem Finanšu komitejas nolikumā 

 
Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo I.Jaševs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu Krustpils 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

8.1. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības Finanšu komitejas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 1.punktā skaitli “9” ar skaitli “15”; 

1.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  

“Finanšu komitejas sēdes materiāli un sagatavotie lēmumu projekti tiek nosūtīti 

elektroniski uz komitejas locekļu norādītām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu 

dienu pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas 

sēdes.”; 

1.3. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“Finanšu komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi 

klātesošie komitejas locekļi un protokolists. Finanšu komitejas sēdi protokolē 

norīkotais administratīvās nodaļas darbinieks.”; 

1.4. aizstāt 18.punktā vārdus “Darba samaksas un sociālo garantiju” ar vārdiem 

“Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības”. 

 

6. 

Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

Par nolikuma 2.11.punkta skaidrojumu lūdz E.Serkova. Atbild I.Jaševs, papildina 

K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumu. 

2. Atcelt Krustpils novada domes 2009.gada 22.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 

1.2.punkts) par Krustpils novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas nolikuma apstiprināšanu. 

3. Atcelt  Krustpils novada domes 2009.gada 22.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 

1.4.punkts) par Krustpils novada pašvaldības sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas nolikuma apstiprināšanu. 

                
                                                                   



7. 

Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/6 

Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

 
Jautājums izskatīts 12.07.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, 

Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs 

(jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2017/6  “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”. 

2. Saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu ievietot Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Krustpils Novadnieks”,  izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī 

Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

 

 

              

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā” 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, 

12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, 

Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa 

(14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ieteikt novada domei apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus 

Nr. 2017/7  “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā”. 

2. Saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu ievietot Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv,  publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Krustpils Novadnieks”,  izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī 

Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

 

 

9. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 
Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


 

Izskata  26.06.2017. saņemto Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta 

pārvaldes saimniecības vadītāja un Iepirkumu komisijas locekļa  Pētera Gravāna iesniegumu, 

ar kuru viņš lūdz atļauju savienot Atašienes pagasta pārvaldes saimniecības vadītāja un 

Iepirkumu komisijas locekļa amatu ar Krustpils novada domes deputāta amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. P.Gravāns ir apstiprināts par Domes Iepirkumu komisijas locekli, kā rezultātā ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk 

-Likums) 4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. P.Gravāns ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvis par Domes deputātu un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Domes Iepirkumu komisijas locekļa amatu ar Domes deputāta pienākumiem, 

Dome konstatē, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto 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” –  Kārlis Stars, Aija 

Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija 

Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Pēterim Gravānam savienot Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta 

pārvaldes saimniecības vadītāja un Iepirkumu komisijas locekļa amatu ar Krustpils novada 

domes deputāta pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3.  Pēteris Gravāns  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši 

Likuma 81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Pēterim Gravānam  savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā 

šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Pēteris Gravāns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

10. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

 
Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 



 

Izskata 26.06.2017. saņemto Krustpils novada pašvaldības Krustpils pamatskolas 

direktores Vijas Stiebriņas iesniegumu, ar kuru viņa lūdz atļauju savienot Krustpils 

pamatskolas direktores amatu ar Krustpils novada domes deputātes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Vija Stiebriņa no 1996.gada 23.augusta ir Krustpils pamatskolas direktore, kā rezultātā 

ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” (turpmāk -Likums) 4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. Vija Stiebriņa ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvusi par Domes deputāti un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Domes Krustpils pamatskolas direktores amatu ar Domes deputāta pienākumiem, 

Dome konstatē, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto 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” –  Kārlis Stars, Aija 

Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, 

Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna 

Serkova (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Vija Stiebriņai savienot Krustpils pamatskolas direktores amatu ar Krustpils 

novada domes deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3.  Vija Stiebriņa  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Vija Stiebriņai  savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

11. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

 
Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

 



Izskata 26.06.2017. saņemto Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores 

pienākumu izpildītājas Līgas Zalānes iesniegumu, ar kuru viņa lūdz atļauju savienot Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas direktores pienākumu izpildītājas amatu ar Krustpils novada 

domes deputātes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Līga Zalāne no 2016.gada 29.jūlija ir Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores  

pienākumu izpildītāja, kā rezultātā ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk -Likums) 4.panta otrās daļas 

izpratnē. 

2. Līga Zalāne ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvusi par Domes deputāti un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Domes Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pienākumu izpildītājas amatu ar 

Domes deputātes pienākumiem, Dome konstatē, ka amatu savienošana nerada interešu 

konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un kaitēt 

amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto 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” –  Kārlis Stars, Aija 

Vetere, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija 

Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Līgai Zalāne savienot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores 

pienākumu izpildītājas amatu ar Krustpils novada domes deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3.  Līga Zalāne nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Līgai Zalānei savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Līga Zalāne lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

12. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

 
Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 



 

Izskata 26.06.2017. saņemto Elīnas Serkovas iesniegumu, ar kuru viņa lūdz atļauju 

savienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes, valdes locekles SIA 

“Malne”, reģistrācijas Nr. 55403043131, juridiskā adrese “Jaunā Muiža 3” -22, Jaunā muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, biedrības “Ungurmuiža”, reģistrācijas Nr. 40008114955, 

juridiskā adrese “Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads valdes locekles  

amatu ar Krustpils novada domes deputātes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Elīnas Serkovas pildot Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes, 

valdes locekles SIA “Malne”, reģistrācijas Nr. 55403043131, juridiskā adrese “Jaunā 

Muiža 3” -22, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, biedrības “Ungurmuiža”, 

reģistrācijas Nr. 40008114955, juridiskā adrese “Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, 

Krustpils novads valdes locekles amatu nav valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk -Likums) 4.panta izpratnē. 

2. Elīna Serkova ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvusi par Domes deputāti un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes, valdes locekles 

SIA “Malne”, reģistrācijas Nr. 55403043131, juridiskā adrese “Jaunā Muiža 3” -22, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, biedrības “Ungurmuiža”, reģistrācijas Nr. 

40008114955, juridiskā adrese “Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads 

valdes locekles amatu ar Domes deputāta pienākumiem, Dome konstatē, ka amatu savienošana 

nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto 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” –  Kārlis Stars, Aija 

Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, 

Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Vija 

Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Elīnai Serkovai savienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciālistes, valdes locekles SIA “Malne”, reģistrācijas Nr. 55403043131, juridiskā 

adrese “Jaunā Muiža 3” -22, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, biedrības 

“Ungurmuiža”, reģistrācijas Nr. 40008114955, juridiskā adrese “Ambulance”, Medņi, 

Variešu pagasts, Krustpils novads,  valdes locekles amatu ar Krustpils novada domes 

deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3.  Elīna Serkova  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Elīnai Serkovai  savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 



 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

13. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Izskata 26.06.2017. saņemto Aijas Veteres iesniegumu, ar kuru viņa lūdz atļauju 

savienot SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 4543003245, juridiskā adrese 

“Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads  vadītāja vietnieces un Krustpils novada Krustpils 

pagasta amatierteātra vadītājas amatu ar Krustpils novada domes deputātes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Aija Vetere pildot SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 4543003245, 

juridiskā adrese “Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads  vadītāja vietnieces un 

Krustpils novada Krustpils pagasta amatierteātra vadītājas amatu nav valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk -Likums) 4.panta izpratnē. 

2. Aija Vetere ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvusi par Domes deputāti un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 4543003245, juridiskā adrese 

“Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads  vadītāja vietnieces un Krustpils novada Krustpils 

pagasta amatierteātra vadītājas amatu ar Domes deputātes pienākumiem, Dome konstatē, ka 

amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto 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” –  Kārlis Stars, Līga 

Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija 

Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.Atļaut Aijai Veterei savienot SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 

4543003245, juridiskā adrese “Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads,  vadītāja vietnieces un 

Krustpils novada Krustpils pagasta amatierteātra vadītājas amatu ar Krustpils novada domes 

deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3.  Aija Vetere  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Aijai Veterei  savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 



informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Aija Vetere lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

14. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

 
Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Izskata 26.06.2017. saņemto Kārļa Stara iesniegumu, ar kuru viņš lūdz atļauju savienot 

Krustpils novada pašvaldības Projektu vadītāja, valdes locekļa amatu : biedrībā “Jāņa Āboliņa 

sporta klubs”, reģ.Nr.40008127998, juridiskā adrese “Zīlāni”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads un  SIA “WORKINGSYSTEM”, reģ.Nr.45403012553, juridiskā adrese “Piejūti”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads  un Iepirkumu komisijas un Lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašuma izvērtēšanas komisijas locekļa amatu ar Krustpils novada domes deputāta 

amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Kārlis Stars, pašvaldības administrācijā, Attīstības nodaļā ir  Projektu vadītājs, kura 

pienākumos ietilpst:  

a) Domes lēmumu projektu sagatavošana (amata apraksta 11.4.punkts); 

b)  Domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude (amata apraksta 11.22.punkts); 

c) Kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi (amata apraksta 11.1., 

11.2., 11.5., 11.6., 11.9.punkts); 

d) Padomu un konsultāciju sniegšanu pašvaldības amatpersonām (amata apraksta 11.12., 

11.23.punkts).  

Līdz ar minēto, papildus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, iestājas likuma “Par pašvaldībām” 

38.panta otrās daļas 2.punkta amatu savienošanas ierobežojums. 

2. Kārlis Stars  ir apstiprināts par Domes Iepirkumu komisijas  un Lauksaimniecības 

zemes iegūšanai īpašuma izvērtēšanas komisijas locekli, kā rezultātā ir valsts amatpersona 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk -Likums) 

4.panta otrās daļas izpratnē. 

3. Kārlis Stars  ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvis par Domes deputātu un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

4.  Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 

saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

5. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 



6. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti Likuma 7.pantā, 

taču pašvaldības domes deputātiem minētājā pantā nav  noteikti speciālie valsts amatpersonas 

ierobežojumi.  

Savukārt uz pašvaldības domes deputātiem attiecināmi likumā “Par pašvaldībām” noteiktie 

ierobežojumi, un tieši, likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrā daļā, kas nosaka, ka papildus 

likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu 

savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst: 

- Ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes 

vadītāja un viņa vietnieka amatu; 

- Ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijas amatu, kura pienākumos ietilpst domes 

lēmumu projektu sagatavošana, domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, 

kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi, padomu un konsultāciju 

sniegšanu pašvaldības amatpersonām; 

- Tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2.punktā minētajos 

jautājumos; 

- Ieņemt attiecīgās daļas iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas 

realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4.,5. Un 6.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas; 

- Ieņemt valdes locekļu amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības 

daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus, 

un kapitālsabiedrībā, kurā viens vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa 

pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, 

kas realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas pārvaldes uzdevumu.  

Tādējādi pašvaldības domes deputātam kā valsts amatpersonai ir jāievēro vispārējie 

amata savienošanas ierobežojumi, kas tam ir noteikti Likumā (6.pants), kā arī  ierobežojumi, 

kas noteikti  likumā “Par pašvaldībām”. 

Ņemot vērā, ka Attīstības nodaļā Projekta vadītāja amata pienākumi, neietilpst zem 

amatu savienošanas izņēmumiem, minētā amatu savienošana ir ierobežota. 

Par konkrēto situāciju, pašvaldība lūgusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojam sniegt viedokli. 2017.gada 11.jūlijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

sniedza skaidrojumu (vēstule Nr. 1/4132), kurā norādīts, ka izvērtējot Krustpils novada domes 

deputāta Kāŗļa Stara iespējamo amatu savienošanu ar iesniegumā norādītājiem papildus 

ieņemamiem amatiem, secināms, ka Kārļa Stara Krustpils novada domes deputāta valsts 

amatpersonas amata savienošana ar biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes locekļa 

amatu ir pieļaujama, minētais amats nav amats Krustpils novada pašvaldības administrācijā, 

Krustpils novada pašvaldības iestādēs vai Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrībās.  

Savukārt, Kārļa Stara Krustpils novada domes deputāta amata savienošana ar Krustpils 

novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadītāja amatu ir aizliegta, ņemot vērā vēstulē 

Nr.1/4132 turpmāk minēto. 

7.Izvērtējot, ka Kārlis Stars Domes  Attīstības nodaļā ir  Projektu vadītājs,  Iepirkumu 

komisijas un Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašuma izvērtēšanas komisijas locekļa 

amatā, Dome konstatē, ka deputāta amata savienošana nerada interešu konfliktu  daļā  ar 

Iepirkumu komisijas un Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašuma izvērtēšanas komisijas 

locekļa amatu. Deputāta amata savienošana nav iespējama ar  Attīstības nodaļas  Projektu 

vadītāja amatu, jo ir pretrunā ar likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrā daļu.  

8. Turklāt, pašvaldības domei pieņemot pamatotu lēmumu atļaut valsts  amatpersonai savienot 

ar citu amatu, ir jāizvērtē: 

- vai savienošanas neradīs  interešu konfliktu; 

- nebūs pretrunā ar  ētikas normām; 

- nekaitēs valsts  amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Ņemot vērā, ka Kārļa Stara tieši amata pienākumi (projektu vadītāja amatā), satur 

Domes lēmumu projektu sagatavošanas pilnvaras (amata apraksta 11.4.punkts),  Domes 

lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaudi (amata apraksta 11.22.punkts, kontroli un 

uzraudzību pār domes pieņemto lēmumu izpildi (amata apraksta 11.1., 11.2., 11.5., 11.6., 



11.9.punkts), padomu un konsultāciju sniegšanu pašvaldības amatpersonām (amata apraksta 

11.12., 11.23.punkts), šī pašvaldības  administrācijas amata savienošana domes deputāta 

amatu nav iespējama.  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.panta pirmās daļas 2.punktu un  8.¹ panta trešo daļu un 

piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta otro daļu un 

Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 68.panta pirmo daļu,70.,  85.panta otrās daļas 

1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova (12  balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Aizliegt Kārlim Staram savienot Attīstības nodaļas Projekta vadītāja amatu ar 

Krustpils novada domes deputāta pienākumiem.  

2. Atļaut Kārlim Staram savienot Iepirkumu komisijas un Lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašuma izvērtēšanas komisija locekļa amatu ar Domes deputāta 

pienākumiem. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

4. Kārlim Staram, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā (domes deputāts) 

vienlaikus ieņem amatu (Projekta vadītājs), kuru savienošana ir aizliegta,  ir pienākums 

rakstveidā iesniegt iesniegumu, par tā atbrīvošanu no attiecīgā amata. 

5. Kārlis Stars nevar paļauties uz to, ka šī  lēmuma 2.punkta atļauja vienmēr būs spēkā. 

Atbilstoši Likuma 81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta 

pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Kārlim Staram savas 

kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie 

vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku 

amatu savienošanu. 

6. 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. 
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Stars lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

15. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 13.07.2017. saņemto Mārtiņa Felsa iesniegumu, ar kuru viņš lūdz atļauju 

savienot Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka amatu ar Krustpils novada domes (turpmāk – Dome) deputāta amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Mārtiņš Felss ir apstiprināts par Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes 

iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kā rezultātā ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk 

-Likums) 4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. Mārtiņš Felss ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvis par Domes deputātu un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ daļā 

minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 



saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Domes deputāta pienākumiem, Dome konstatē, ka amatu 

savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 67., 68.panta pirmo 

daļu,70.,  85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, 

Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, 

Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Mārtiņam Felsam savienot Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības 

zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Krustpils 

novada domes deputāta pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Mārtiņš Felss nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Mārtiņam Felsam  savas kompetences ietvaros ir pienākums 

rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Felss lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

16. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 11.07.2017. saņemto Daces Vītolas iesniegumu, ar kuru viņa lūdz atļauju 

savienot Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes saimniecības vadītājas un 

Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājas amatu ar 

Krustpils novada domes (turpmāk – Dome) deputātes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Dace Vītola ir apstiprināta par Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes 

iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, kā rezultātā ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk -Likums) 4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. Dace Vītola ar 2017.gada 16.jūniju ir kļuvusi par Domes deputāti un ir valsts amatpersona 

Likuma 4. panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3.  Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ daļā 

minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot amatu tikai ar citu amatu, ja savienošana nerada interešu konfliktu un 



saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

rakstveida atļauja.  

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 

5. Izvērtējot Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas komisijas 

priekšsēdētājas amatu ar Domes deputāta pienākumiem, Dome konstatē, ka amatu savienošana 

nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 67., 68.panta pirmo 

daļu,70.,  85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, 

Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa 

(13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut Dacei Vītolai savienot Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes 

saimniecības vadītājas un Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā izvērtēšanas 

komisijas priekšsēdētājas amatu ar Krustpils novada domes deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Dace Vītola nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Dacei Vītolai  savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas 

ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. 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. 
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dace Vītola  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

17. 

Par atbalstu biedrībai “Lauku sieviešu klubs DORE” 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Sagatavots lēmuma projekts: 

2017. gada 6. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Lauku sieviešu 

klubs DORE” valdes priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt 

sakrālās mūzikas skaņdarbu tenora Daiņa Skuteļa koncertu, kas norisināsies Atašienes katoļu 

baznīcā 2017.gada 16. septembrī.  

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Atašienes pagasta bibliotēkas vadītāju Ritu Pastari 

un Atašienes draudzes priesteri Viktoru Nagli. Koncerts un dzejas lasījumi ir plānoti kā Dzejas 

dienu pasākums, kurā dalību ņems arī Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas audzēkņi un 

pedagogi. 

Pasākums veicinās Krustpils novada iedzīvotāju integrāciju, emocionālu sapratni un 

ikviens varēs baudīt koncertprogrammas skanējumu akustiskajās baznīcas telpās.  



2017. gada NVO projektu konkursā jau tika iesniegts šāds pasākums, kas netika 

atbalstīts.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 6.punktu,  21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – ….................. (… balsis), PRET – …............. (…),, ATTURAS – 

..............… (…),   Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt 350,00 EUR finansējumu biedrībai “Lauku sieviešu klubs DORE” tenora 

Daiņa Skuteļa koncertam no neparedzētiem līdzekļiem. 

 

Izsakās D.Turkopole, skaidrojot, ka līdzekļi ir budžeta pozīcijā kultūras pasākumi.  

Jautā A.Vetere, atbild D.Turkopole.Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs, D.Turkopole. 

V.Stiebriņa secina, ka priekšlikums būtu piešķirt pilnu summu no kultūras pasākumiem 

paredzētās naudas. 

K.Stars norāda, ka Finanšu komitejā tika runāts par  to, ka puse summas tiks segta no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, otra puse no bibliotēku pasākumiem, taču 

lēmumprojektā šī otra puse nav iestrādāta. 

Notiek debates, kurās piedalās  D.Turkopole, K.Pabērzs, K.Stars. D.Turkopole skaidro, 

ka var piešķirt pilnu summu no kultūras pasākumiem paredzētās naudas. 

D.Turkopole secina, ka biedrības iesniegums jānoraida. 

 

D.Turkopole skaidro, ka biedrībai “Dore” ir jāatsaka, bet  lēmuma teksts būtu šāds: 

 “Piešķirt finansējumu Daiņa Skuteļa koncertam 16.septembrī Atašienes katoļu baznīcā 

750 EUR apmērā no Krustpils novada pašvaldības kultūras pasākumu budžeta”. 

K.Stars ierosina mainīt lēmumprojekta nosaukumu – Par līdzekļu piešķiršanu Daiņa 

Skuteļa sakrālās mūzikas koncertam. 

K.Brūniņa skaidro, ka nevar piešķir līdzekļus tam, kas to neprasa. 

V.Stiebriņa aicina juristu sniegt skaidrojumu. 

I.Stupāne skaidro, ka biedrības “Dore” iesniegums ir jānoraida, bet lēmuma redakcijā 

jāpasaka, ka finansējumu iekļaujam novada pasākumu plānā. 

 

P.Gravāns secina, ka tātad balsojums būs:  

1.Par to, ka biedrībai finansējumu atsaka. 

2. Par līdzekļu piešķiršanu konkrētam pasākumam. 

K.Pabērzs aicina balsot par šādu izteikto variantu. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Dace Vītola (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris 

Puriškevičs ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus Daiņa Skuteļa koncertam 16.septembrī Atašienes katoļu 

baznīcā 750 EUR apmērā no Krustpils novada pašvaldības kultūras pasākumu 

budžeta 

2. Pamatojoties uz lēmuma 1.punktu, nepiešķirt finansējumu biedrībai “Lauku 

sieviešu klubs DORE” tenora Daiņa Skuteļa koncertam. 

 

D.Turkopole skaidro, kā tas tiks nodalīts budžetā. Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa. 



 

Sēžu zāli atstāj deputāts K.Stars. 

 

18. 

Par atbalstu sportistu dalībai orientēšanās sacensībās 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā E.Serkova, atbild K.Pabērzs. 
 

2017. gada 5. jūlijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu rast 

iespēju finansiāli atbalstīt sportistu N. P. un L. N. P. dalību 5 dienu orientēšanās sacensībās 

Tirolē, Austrijā no 2017. gada 10. jūlija līdz 16. jūlijam.  

Sportisti sacensībās pārstāv orientēšanās klubu “Sēlijas mežs”, kas dalībniekiem 

piešķīruši finansiālu atbalstu katram 300 EUR dalības maksas un transporta izdevumu 

segšanai. 

Kopā tiek lūgts atbalsts 345 EUR apmērā. Finansējums nepieciešams, lai segtu 

izdevumus par naktsmītnēm. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –   Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (13  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt atbalstu EUR 345 apmērā sportistu dalībai orientēšanās sporta sacensībās 

Tirolē, Austrijā, novirzot finansējumu no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

19. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijā 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Jāzeps Šesters 2012.gadā izbeidza darba attiecības ar Krustpils novada pašvaldību, bet 

formāli turpināja skaitīties par iepirkumu komisijas locekli. Pēc darba attiecību izbeigšanas, 

Jāzeps Šesters nav apmeklējis nevienu iepirkumu komisijas sēdi. Ieskatoties Valsts ieņēmumu 

dienesta mājas lapas sadaļā par valsts amatpersonu deklarācijām, var konstatēt, ka J.Šesters 

norāda, ka pēdējo reizi iepirkumu komisijas locekļa amatā ir bijis 2012.gadā, kādēļ ir 

izslēdzams no iepirkumu komisijas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, 

valdēs un darba grupās un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis 

Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izslēgt Jāzepu Šesteru no Krustpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas. 

2. Ievēlēt Krustpils novada pašvaldības iepirkumu komisijā Civilās un vides aizsardzības 

speciālistu Normundu Zizlānu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K.Stars. 



 

20. 

Par komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība tiek noteikta Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 207.pantā, kas nosaka, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina 

attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu 

pirmo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktu, 207.pantu un un 

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils 

novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, 

Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, 

Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna 

Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Administratīvās komisijas priekšsēdētāju un sešus komisijas locekļus šādā 

sastāvā: 

1.1.  Ilona Zalāne – komisijas priekšsēdētāja; 

1.2.  Inita Gādmane – komisijas locekle; 

1.3.  Dace Vītola - komisijas locekle; 

1.4.  Dzintars Kalniņš - komisijas loceklis; 

1.5.  Ilmārs Luksts - komisijas loceklis; 

1.6.  Juris Puriškevičs - komisijas loceklis. 

1.7. Andra Munce – komisijas loceklis 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

 

21. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 

Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Saskaņā ar “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma” 5.panta pirmo daļu vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju 

mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas, tādējādi domei ir jānosaka vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanās termiņš. 

Pamatojoties uz “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma” 9.pantu, kas nosaka, ka vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 

termiņu nosaka attiecīgā dome, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, 

Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa 

(14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 

līdz 2017.gada 10.augustam. 

2. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu izlikt redzamā vietā domes un pagasta pārvaldes ēkās, Krustpils novada pašvaldības 

mājas lapā www.krustpils.lv. 

      3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

http://www.krustpils.lv/


 

22. 

Par amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisiju  

       
Jautājums izskatīts 12.07.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 

pirmo daļu un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  

Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Vija Stiebriņa 

(12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs ( 1 balss), Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1.Komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs; 

1.2.Komisijas loceklis – pašvaldības izpilddirektors; 

1.3.Komisijas locekle – deputāte Vija Stiebriņa; 

1.4.Komisijas loceklis – deputāts Pēteris Gravāns; 

1.5.Komisijas loceklis – deputāts Mārtiņš Felss; 

1.6.Komisijas loceklis – deputāts Vladimirs Golubevs; 

1.7.Komisijas loceklis – deputāte Dace Vītola, 

1.8.Komisijas loceklis – deputāte Elīna Serkova. 

2. Atcelt Krustpils novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 

12.punkts) par amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisiju. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

23. 

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulci 

un domes sēdi 

 

Jautājums izskatīts 12.047.2017. Finanšu komitejas sēdē. 

Izskatot Latvijas Pašvaldību savienības 2017.gada 5.jūlija vēstuli “Par uzaicinājumu 

uz Latvijas pašvaldību savienības 28.kongresu, biedru sapulci un domes sēdi šī gada 

18.augustā” un pamatojoties uz Latvijas pašvaldību savienības statūtu  5.5., 6.5. un 7.6.punktu, 

ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu pašvaldībai ir divas delegātu vietas kongresā, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Pilnvarot Krustpils novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu piedalīties ar balss 

tiesībām Latvijas pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē, kas notiks 

2017.gada 18.augustā. 

2. Dalības maksu EUR 35 (trīsdesmit pieci eiro) par katru delegāta vietu samaksāt 

saskaņā ar piestādīto rēķinu. 

 



Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

24. 

Par grozījumiem 2013.gada 20. novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmumā (protokols Nr. 5., 22.p.)  “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas 

apstiprināšanu”  

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā K.Stars, atbild I.Stupāne. 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumu” 3.pantu un MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga 

Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija 

Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  
1. Papildināt Vīpes pagasta pārvaldes Maksas par telpu vai ēku nomu izcenojumu tabulu 

ar jaunu nomas objektu ar kārtas Nr.: 

 
Nr.

p.k. 

Pakalpojums Summa bez PVN EUR 

13.  “Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, telpu 

grupa 002: telpa Nr.1 – 8.0 m2; Nr.2 – 3.4 

m2; Nr.3 – 24.3 m2 ; telpu grupa 003: Nr.1 – 

16.5 m2, Nr.2 – 8.3 m2, kopā 60.5 m2 

0.97 EUR par vienu m2 mēnesī 

2. Līgumus par nedzīvojamo telpu iznomāšanu slēdz Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

 

25. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Debatēs piedalās V.Stiebriņa, K.Stars, K.Pabērzs. 

 

     Krustpils  novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības  22.03.2017. vēstuli Nr. 2.7.26/88 “Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanas iespējām”, kurā lūdz izskatīt iespēju atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru 5601 001 2072, kas sastāv no zemes vienības 1.1136 ha platībā, to nododot Jēkabpils 



pilsētas pašvaldībai, jo uz zemes vienības atrodas pirmskolas izglītības iestādes “Bērziņš”  

ēkas (būves). 

 Atbilstoši šim iesniegumam, uz 2017.gada 24.maija domes sēdi (protokols Nr.8., 18) 

tika virzīts jautājums “Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai”, lēmums netika pieņemts. 

 Kā rezultātā, 2017.gada 19.jūnijā  Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Krustpils novada 

pašvaldībai ar vēstuli Nr. 2.7.29/225 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu”, sniegusi 

informāciju, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno veikt  ēkas (būves) Madonas ielā 50, 

Jēkabpilī renovāciju, paaugstināt ēkas energoefektivitāti un šim nolūkam piesaistot Eiropas 

finansējumu, tādēļ, lūdz iespējami ātrāk risināt jautājumu par zemes gabala Madonas ielā 50, 

Jēkabpilī ar kadastra apzīmējumu 5601 001 2072 un platību 11136.0 m2 nodošanu uz 30 

gadiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” uzturēšanai. 

 Nekustamā īpašuma (zemes vienības) Madonas iela 50, Jēkabpils, īpašuma tiesības 

nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000444945 uz Krustpils 

pagasta pašvaldības vārda.  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 17.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 13.punktu, 2.pielikuma 49.2.apakšpunktu, 

Krustpils novada pašvaldība ir tiesību un saistību pārņēmēja Krustpils  pagasta pašvaldībai.  

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

43.pantu un 5.panata pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības  22.03.2017. 

vēstuli Nr. 2.7.26/88 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas iespējām” un 19.06.2017 

vēstuli Nr.2.7.29/225 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu”, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, 

Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, (11  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa ( 2 balsis), Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piekrīt, nodot bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas pašvaldības   īpašumā nekustamo īpašumu  

ar kadastra numuriem 5601 001 2072, kurš sastāv no zemes vienības 1.1136 ha platībā, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,   

funkcijas īstenošana. 

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Krustpils novada 

pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai. 

3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šī lēmuma 

1. punktā minēto nekustamo īpašumu norāda, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, 

kamēr Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina šī lēmuma 1. punktā minētās funkcijas 

īstenošanu. 

 

 

26. 

Par telpu nomu Mežāres pagastā 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata J. D. (turpmāk- Iesniedzējs) 2017.gada 10.jūlija iesniegumu, kurā  Iesniedzējs 

lūdz turpināt 2012.gada 29.marta Nomas līgumu autotransporta novienošanai no 2017.gada 

20.marta uz desmit gadiem.   

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Saskaņā ar 2012.gada 21.marta domes lēmumu (protokols Nr. 3., 28) “Par 

nedzīvojamo telpu nomu”, ar Iesniedzēju nolemts slēgt nomas līgumu uz pieciem 

gadiem,  par telpu 54.0 m2, ar nomas maksu  10.80 Ls/ 18.60 EUR ar PVN mēnesī. 

2. Atbilstoši domes lēmumam 2012.gada 29.martā noslēgts līgums, kurš bija spēkā 

līdz 2017.gada 20.martam. 

3. Iesniedzējs, faktiski turpina izmantot telpas, līdz ar to pārslēdzams telpu nomas 

līgums no 2017.gada 21.marta uz domes noteikto periodu. 

4. Iesniedzējs  par nomas objektu samaksu izdara regulāri. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”  7.., 9., 91 un 92. punktu, pagarināt nomas līgumu, ar kopējo platību 54.0 m2, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš 

Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  Krustpils novada pašvaldībai piederošās telpas ar adresi „Autogarāža”, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 54.0 m² nomas līguma ar J. D.  no 

2017.gada 21.marta līdz 2027.gada 20.martam. 

2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei  sagatavot un noslēgt nomas līgumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

27. 

Par telpu nomu Mežāres pagastā 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. I. (turpmāk- Iesniedzējs) 2017.gada 7.jūlija iesniegumu, kurā  Iesniedzējs 

lūdz turpināt 2012.gada 28.marta Nomas līgumu autotransporta novienošanai no 2017.gada 

22.februāra uz desmit gadiem.   

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Saskaņā ar 2012.gada 22.februāra  domes lēmumu (protokols Nr. 2., 27) “Par 

nedzīvojamo telpu nomu”, ar Iesniedzēju nolemts slēgt nomas līgumu uz pieciem 

gadiem,  par telpu 209.5 m2, ar nomas maksu  41.9 Ls/ 72.14 EUR ar PVN mēnesī. 

2. Atbilstoši domes lēmumam 2012.gada 22.februāra lēmumam, noslēgts līgums, 

kurš bija spēkā līdz 2017.gada 21.februārim. 

3. Iesniedzējs, faktiski turpina izmantot telpas, līdz ar to pārslēdzams telpu nomas 

līgums no 2017.gada 22.februāra uz domes noteikto periodu. 

4. Iesniedzējs  par nomas objektu samaksu izdara regulāri, arī pēc līguma darbības 

perioda. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”  7.., 9., 91 un 92. punktu, pagarināt nomas līgumu, ar kopējo platību 209.5 m2, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš 

Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  Krustpils novada pašvaldībai piederošās telpas ar adresi „Autogarāža”, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 209.5 m² nomas līguma ar V.I. no 

2017.gada 22.februāra līdz 2027.gada 21.februārim. 

2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei  sagatavot un noslēgt nomas līgumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

28. 

 Par zemes ierīcības projekta „Dzendegļi” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot SIA “Latvijasmērnieks.lv” sertificētas  zemes ierīkotājas Zindras Bernes 

(sertifikāts  Nr.AA00000051) 2017.gada 14.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

”Dzendegļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Dzendegļi”, Atašienes pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5646 002 0008 uzsākts pēc īpašnieces V. Z. (personas kods [..])  

2017.gada 24.aprīļa iesniegumu un pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2017.gada 19.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 8, p.15). Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5646 002 0008 – 

15,6 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5646 002 0039 – 

 9,8 ha platībā. Zemes ierīcības projekts izstrādāts vienai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5646 002 0008 – 15,6 ha platībā, zemes vienība nav apbūvēta. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma ”Dzendegļi”, Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 002 0008 – 15,6 ha 

platībā, divās zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību platība ir 2,5 ha un 13,1 ha. 

Zemes sadalījuma priekšlikums teritorijai izstrādāts mērogā 1:5000, zemes ierīcības 

projekta grafiskās daļas kartogrāfiskajai pamatnei izmantojot VZD Jēkabpils rajona nodaļas 

NĪ formēšanas biroja 1998.gada zemes robežu plānu M 1:10 000.  

Zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana. Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam 

“Dzendegļi” paredz priekšlikumus par zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5646 002 0041) – 2,5 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Jaundzendegļi”, Atašienes pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -

0201- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5646 002 0042) -13,1 ha atstājams 

nosaukums  „Dzendegļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -

0101- Zeme, 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 19.aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 8, p.15 ) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Dzendegļi”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA “Latvijasmērnieks.lv” sertificētas  

zemes ierīkotājas Zindras Bernes (sertifikāts  Nr.AA00000051) 2017.gada 14.jūnija 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Dzendegļi” apstiprināšanu un ņemot vērā Zindras 

Bernes sagatavoto zemes ierīcības projektu “Dzendegļi”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, 

Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace 

Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, 

Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Dzendegļi” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  

5646 002 0008), atrašanās vieta – Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5646 002 0008  sadalīšanai. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5646 002 0041) – 2,5 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Jaundzendegļi”, Atašienes pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -

0201- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5646 002 0042) -13,1  ha atstājams nosaukums 

„Dzendegļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -0101- Zeme, 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. 

 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta „Apsīši” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot SIA “DL Dati” sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2017.gada 28.jūnija  iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Apsīši”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads,  apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Apsīši”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5694 003 0057 uzsākts pēc īpašnieka Ē. K. (personas kods [..] )  

pilnvarotās personas L. D. 2017.gada 15.jūnija iesnieguma. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 14.jūnija 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, p.4).Nekustamais īpašums ”Apsīši”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 003 0057 sastāv no divām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 56940 003 0057 un 56940 009 0019 ar kopējo platību 12,7 ha. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56940 003 0057, platība 

8,6 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība(0101). Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 

5694 003 0057 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0057 002 un šķūnis ar kadastra 

apzīmējumu 5694 003 0057 003. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


  Līdz projekta uzsākšanai nekustamā īpašuma “Apsīši” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5694 003 0057– 8,6 ha platībā robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā bez 

piesaistes 

LKS 92 TM koordinātu sistēmai.Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā 

uzmērīšana. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma „Apsīši”, 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0057  trīs 

zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību platība ir 0,4 ha,  5,7 ha un 2,5 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Apsīši” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5694 003 0174) – 0,4 ha atstājams 

nosaukums un adrese „Apsīši”, Variešu pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -

0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5694 003 0175) -5,7 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Mākoņsili”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -0201- 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.3  (5694 003 0176) -2,5 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Laukmaļi”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -0101- 

Zeme, 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 14.jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 11, p.4 ) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Apsīši”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA “DL Dati””sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra 

Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2017.gada 28.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta”Apsīši” apstiprināšanu un ņemot Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības 

projektu “Apsīši”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Apsīši” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  5694 

003 0057), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 003 0057  sadalīšanai trīs zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes 

vienību platība ir 0,4 ha,  5,7 ha un 2,5 ha. 

2. Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5694 003 0174) – 0,4 ha atstājams 

nosaukums un adrese „Apsīši”, Variešu pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis -

0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5694 003 0175) -5,7 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Mākoņsili”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis -0201- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4.  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.3  (5694 003 0176) -2,5 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Laukmaļi”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis -0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

6. Veicot projektētās zemes vienības sadalošās līnijas nospraušanu apvidū, atdalāmās 

zemes vienības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

7. 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.. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā  09.06.2017. saņemts nekustamā īpašuma “Vītolnieki”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašnieces R. L. rakstveida iesniegums ar lūgumu 

anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu G. L.,  [..]. G.L. minētajā īpašumā  faktiski nedzīvo no 

2015.gada 28.jūlija. Iesniegumam pievienota 22.05.2017. Zemesgrāmatu apliecības kopija, 

Jēkabpils zonālā valsts arhīva 14.10.2010. Arhīva izziņas N.r 9-3/L-1040 “Par īpašumu” 

kopija, Jēkabpils rajona tiesas 21.12.2016. Spriedumu Lietā Nr. C16092315/0263/16 kopijas.  

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka G. L. deklarējis dzīvesvietu adresē 

“Vītolnieki”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads,  2006.gada 31.janvārī.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  G. L., deklarētā dzīvesvieta “Vītolnieki”, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2017.gada 

14. jūlijam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt 

dzīvesvietu adresē “Vītolnieki”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 

21.06.2017. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/490 nosūtīts uz G. 

L.deklarēto adresi.  

G. L. 2017. gada 26.jūnijā par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi un dzīvesvietas 

deklarēšanu ar Krustpils novada pašvaldību sazinājās telefoniski.  

G. L. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par G. L. deklarēto dzīvesvietu “Vītolnieki”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot G. L..   

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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31. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldībā  05.06.2017. saņemts nekustamā īpašuma “Stipri”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads īpašnieka A. Š. rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu K. K.. 

 Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka nepilngadīgajam K. K. no 

2016.gada 14.decembra deklarēta dzīvesvieta adresē “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu – vienošanās ar īpašnieku J. N.. 

     Uz nekustamo īpašumu Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības 

2011.gada 15.septembrī nostiprinātas A. Š. kā vienīgajam īpašniekam (Jēkabpils rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 77). 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Nepilngadīgā K. K., deklarētā dzīvesvieta “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

māte I. M. bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā līdz 2017.gada 14.jūlijam un 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņas dēlam K. K. ir tiesisks pamats deklarēt 

dzīvesvietu adresē “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 21.06.2017. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/491 nosūtīts uz I. M. deklarēto adresi 

[..]. 

Nepilngadīgā K. K., deklarētā dzīvesvieta “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, tēvs 

J. K. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā līdz 2017.gada 14.jūlijam un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina, ka viņas dēlam K. K. ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē 

“Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 21.06.2017. “Par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/492 nosūtīts uz J. K. deklarēto adresi [..]. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par K. K. deklarēto dzīvesvietu “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot K. K. vecākiem J. K. un I.i M.i.  

3. Administratīvajai nodaļai par nepilngadīgā K. K. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

paziņot un Krustpils novada bāriņtiesai.    

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

32. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

            Jautājums izskatīts 12.07.2017.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



 Krustpils novada pašvaldībā  21.06.2017. saņemts nekustamā īpašuma “Variešu Upītes”, 

Varieši,  Variešu pagasts, Krustpils novads, īpašnieka G. E. rakstveida iesniegums ar lūgumu 

anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu E. F.. 

 Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka E. F. deklarējis dzīvesvietu 

adresē “Variešu Upītes”, Varieši,  Variešu pagasts, Krustpils novads,  2014.gada 17.decembrī, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu – vienošanās ar īpašnieku G. E.. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

E. F., deklarētā dzīvesvieta “Variešu Upītes”, Varieši,  Variešu pagasts, Krustpils 

novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā līdz 2017.gada 14.jūlijam un 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē 

“Variešu Upītes”, Varieši,  Variešu pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 21.06.2017. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/493 nosūtīts uz E. F. deklarēto adresi. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par E. F. deklarēto dzīvesvietu “Variešu Upītes”, Varieši,  Variešu 

pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot E. F..     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

33. 

 Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.2017/5 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksta 

precizētās redakcijas apstiprināšanu  

 

Ziņo I.Jaševs. 

2017.gada 28.jūnijā ar Krustpils novada domes lēmumu bija apstiprināti grozījumi 

saistošajos noteikumos – Krustpils novada pašvaldības nolikumā. Par saistošajiem 

noteikumiem šī gada 11.jūlijā pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli ar lūgumu izdarīt precizējumus attiecīgajos punktos, vārdu “Biedrība” 

aizstāt ar vārdu “Biedrībā”, vārdu “izslēgt” ar vārdu “svītrot”, kā arī svītrot saistošo noteikumu 

2.punktu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un VARAM 2017.gada 11.jūlija vēstuli, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot „par” 

–  Kārlis Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs 

(jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis 



Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 28.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.2017/5 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksta 

precizētās redakcijas (pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi, to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

34. 

Par izsoles rezultātu 
 

Ziņo I.Stupāne. 

Ar 2017.gada 24.maija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 8., 

20) “Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads nodošanu trešajai izsolei, izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  dome izsludināja 

atkārtotu izsoli, nosakot  sākumcenu  2400 EUR. 

Izsludinātā izsole notika 2017.gada 14.jūlijā plkst. 10.00,  reģistrējoties trīs izsoles 

dalībniekiem, “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads, tika nosolīts par 3600 

EUR. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu 

un ņemot vērā 2017.gada 24.maija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (protokols 

Nr. 8., 20) “Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads nodošanu trešajai izsolei, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, domes 

apstiprināto izsoles nolikumu un Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas 2017.gada 14.jūlija sēdes protokols  Nr.14, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Stars, Aija Vetere, Līga Zalāne,  Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  

Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5670 006 0309, 0.5623 ha platībā, rezultātus. Nekustamo 

īpašumu ieguvis    J. B.. personas kods [..], par  nosolīto cenu 3600 EUR. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamās mantas pirkuma 

līgumu ar ieguvēju, pēc starpības  samaksas. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja J. B., personas kods [..], vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais 

pirkuma līgums netiek noslēgts. 

4.   Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina domes priekšsēdētājs. 

 

 

Informatīvā daļa 

I.Rubene informē, ka ir saņemts Projektu vadītāja K.Stara iesniegums par darba 

tiesisko aattiecību izbeigšanu ar 25.jūliju. I.Rubene skaidro situāciju un ierosina pārcelt 

Iepirkumu speciālisti Vitu Salmiņu  darbā Attīstības nodaļā par Projektu vadītāju. Notiek 

debates par šo jautājumu. Deputāti atbalsta priekšlikumu pārcelt Iepirkumu speciālisti Vitu 



Salmiņu  darbā Attīstības nodaļā par Projektu vadītāju. Uz  Iepirkuma speciālista amatu 

izsludināt konkursu. 

I.Rubene informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumu 

par iespēju pašvaldībā izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkopošanas centru. 

Notiek debates par šāda centra izveidošanas nepieciešamību. Deputāti neatbalsta ieceri par 

valsts un pašvaldības vienoto klientu apkopošanas centra izveidi novadā. 

I.Rubene informē par Jaunsardzes un informācijas centra vēstuli par sadarbību sagaidot 

Latvijas 100-gadi un godinot Brīvības cīņu varoņus. Tā ietvaros 2014.gadā tika uzsākts 

projekts „Atceries Lāčplēšus”, kura viens no uzdevumiem bija uzstādīt piemiņas Zīmes (Stēli) 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem to dzimtajā pusē. Krustpils novada dome bija pieņēmusi 

lēmumi par atbalstu šim pasākumam. Šobrīd jāsaprot vai tas tiek turpināts. Deputāti atbalsta 

ieceri, ka jāaturpina darbs pie zīmes uzstādīšanas. Tā atradīsies pie vecās Sūnu skolas, budžetā 

nākamgad būtu jāparedz līdzekļi apkārtnes labiekārtošanai. 

Informāciju sniedz Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja p.i. Normunds Zizlāns. 

Deputāti vienojas, ka 26.jūlijā notiks deputātu, pagasta pārvalžu vadītāju un saimniecības 

vadītāju sanāksme, par turpmāko Komunālās saimniecības darbību. 

 

Sēdi slēdz plkst.12.35  

Sēdes vadītājs                                                                                                 K.Pabērzs  

                20.07.2017.  

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

                 20.07.2017.  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

19.07.2017.                                                                                                 

A P S T I P R I N Ā T S 

                                                                                   ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 19.jūlija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 14,  6 .p.) 

  

Krustpils novada pašvaldības  
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

nolikums 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Krustpils novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 

(turpmāk  tekstā – „komiteja”) izveido un apstiprina Krustpils novada dome. 

1.2.  Komitejas darbību nosaka Latvijas Republikas likums ”Par pašvaldībām”,  Krustpils 

novada pašvaldības  nolikums un šis nolikums. 

1.3. Komitejas sastāvā ir 7 Krustpils novada domes deputāti. 

 

2. Komitejas kompetence 

2.1. Komiteja sagatavo jautājumus izskatīšanai Krustpils novada domes (turpmāk - dome) 

sēdēs un sniedz atzinumus: 

2.1.1. par sociāliem, veselības, izglītības, kultūras, sporta un reliģijas jautājumiem; 

2.1.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

2.1.3. sagatavo priekšlikumus Domei par pašvaldības Sociālā dienesta nelikumīgu vai 

nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

2.1.4. par sociālā budžeta projektu, sociālā budžeta izpildi un tā izlietošanas gaitu; 

2.1.5. par domes amatpersonu, iestāžu, nodaļu, biedrību un struktūrvienību darbu komitejas 

kompetences ietvaros; 

2.1.6. par savā kompetencē esošo iestāžu, nodaļu, amatpersonu, biedrību un struktūrvienību 

budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem un iesniedz tos finanšu komitejā; 

2.1.7. savā kompetencē esošo iestāžu, nodaļu, biedrību un struktūrvienību izdevumu tāmēm. 

2.2. Lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām ģimenēm un 

sociāli mazaizsargātām personām. 

2.3. Sadarbojas ar valsts, pašvaldību un novada iestādēm un dienestiem, kā arī ar 

sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām. 

2.4. Pārrauga Sociālā dienesta darbu un veic Sociālā dienesta pieņemto lēmumu kontroli. 

2.5. Pieejamā finansējuma ietvaros izskata jautājumus par veselības aprūpes pieejamību, 

veselības veicināšanu. 

2.6. Sniedz priekšlikumus par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, 

kultūras iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu. 

2.7. Izskata un izvērtē izglītības programmas, izglītības iestāžu nolikumus, attīstības plānus. 

mailto:novads@krustpils.lv


2.8. Seko novada izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbam. 

2.9. Kontrolē izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju. 

2.10. Apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai ar izglītību, sportu un kultūru saistīto 

pasākumu izdevumu tāmi. 

2.11. Kopā ar kultūras namiem, klubiem saskaņo un apstiprina kultūras dzīves norises plānu 

novadā. 

2.12.  Veicina izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu Krustpils novadā dažādu 

paaudžu iedzīvotājiem. 

2.13. Sekmē pieaugušo izglītojošo kursu organizēšanu. 

2.14. Apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un izskata 

iesniegumus par ārpusrindas uzņemšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

2.15. Risina ar kultūras iestādēm, bibliotēkām un sporta jomu saistītos jautājumus, kā arī 

izskata un dod priekšlikumus reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumiem un 

priekšlikumiem. 

2.16. Veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai domes lēmumos noteiktos 

pienākumus. 

2.17. Izskata jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem. 

 

3. Komitejas darba organizācija 

3.1. Komitejas darbu vada komitejas priekšsēdētājs, kuru ievēlē komitejas locekļi. 

3.2. Komitejas sēdes notiek ne vēlāk kā 7 dienas pirms domes sēdes un ne retāk kā vienu reizi 

mēnesī. 

3.3. Komitejas sēdes ir  atklātas. 

3.4. Komitejas sēdi sasauc tās priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību. 

3.5. Komitejas sēdēs ar padomdevēju tiesībām var piedalīties pašvaldības administrācijas 

speciālisti, kuri gatavojuši izskatāmo jautājumu lēmumu projektus. 

3.6. Uz komitejas sēdi var tikt uzaicinātas citas izskatāmajā jautājumā kompetentas personas. 

3.7. Komitejas darbu, materiālu sagatavošanu un sēžu protokolēšanu nodrošina domes 

administratīvās nodaļas darbinieki. 

3.8. Par komitejas sēdes laiku, vietu un darba kārtību komitejas priekšsēdētājs vai 

administratīvās nodaļas darbinieks informē komitejas locekļus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas 

pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes. 

3.9. Komitejas sēdes materiāli un sagatavotie lēmumu projekti tiek nosūtīti elektroniski uz 

komitejas locekļu norādītām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms kārtējās 

komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes. 

3.10. Pēc komitejas priekšsēdētāja vai 1/3 ( vienas trešdaļas) komitejas locekļu pieprasījuma 

var tikt sasauktas komitejas ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdi sasauc 24 stundu laikā pēc 

pieprasījuma saņemšanas. 

3.11. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. 

3.12. Lēmumus sēdē pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis 

sadalās līdzīgi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Tiesības balsot ir tikai komitejas 

locekļiem. 

3.13. Komitejas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās lēmuma projekta sagatavošanā un 

lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šā komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, 

radinieku vai to personu intereses, kuru likumiskais pārstāvis viņš ir. 

3.14. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas 

locekļi un protokolists. 

3.15. Ja uz komitejas sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse komitejas locekļu, priekšsēdētājs 

sasauc atkārtotu komitejas sēdi, bet ne ātrāk kā pēc 3 (trim) dienām un ne vēlāk kā pēc 10 

( desmit) dienām. 

3.16. Komitejas protokli un tiem pievienotie dokumenti tiek glabāti Krustpils novada 

pašvaldības administratīvajā nodaļā. 

3.17. Informāciju par komitejas darbu un pieņemtajiem lēmumiem masu informācijas 

līdzekļiem sniedz komitejas priekšsēdētājs vai pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speeciālists. 



 

4. Komitejas locekļu tiesības. 

4.1.Komitejas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības: 

4.1.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, tās pakļautībā esošo iestāžu un 

kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumetu norakstus un kopijas, kas 

nepieciešamas jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs un domes lēmumu projektu 

sagatavošanai; 

4.1.2. kontrolēt pašvaldības padotībā esošo iestāžu un to administrācijas darbu pieņemto 

lēmumu izpildē; 

4.1.3. iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs. 

Priekšsēdētāja pienākums ir informēt visus komitejas locekļus par iesniegto jautājumu 

un noteikt tā izskatīšanas tālāko virzību. 

4.2. Ja komitejas loceklis nepiekrīt ierakstam sēdes protokolā par kādu konkrēto izskatīto 

jautājumu, viņam ir tiesības rakstiski iesniegt savu jautājuma izklāstu, ko pievieno 

protokolam. 

 

5. Grozījumi un papildinājumi komitejas nolikumā 

5.1. Grozījumus vai papildinājumus komitejas nolikumā var ierosināt komitejas priekšsēdētājs 

un komitejas locekļi. 

5.2. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komitejas nolikumā izskata 

komitejas sēdē un lēmuma projektu par tiem iesniedz apstiprināšanai domei. 

 

6. Komitejas locekļu darba samaksa 

6.1.Komitejas locekļi saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar domes  

apstiprināto Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                               K.Pabērzs 
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Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  
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Jēkabpilī 

19.07.2017.                                                                                                 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 19.jūlija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 14,  7 .p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/6 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”  
 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

 palīdzības likuma  35. panta ceturto un piekto daļu, 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem  

Nr.  299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,  

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un  

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimeņu noteikumi” 43. punktu,  

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanās” 27., 30. un 301. punktiem 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4. Krīzes situācija – situācija, kad ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes 

(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

”2.5.Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kurai piešķirts 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Krustpils novada pašvaldības noteiktajā 

kārtībā, ja ienākumu līmenis katram ģimenes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 75%  no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.” 

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

”3. Krustpils novada pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 

trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai 

nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā.” 

4. Aizstāt saistošo noteikumu 5.3. apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”. 

5. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā: 

”5. Iesniedzot sociālajā dienestā iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās 

personas pašvaldības sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts 
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datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama 

lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA.” 

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā: 

“16.1 Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, katra mēneša 20. datumā.” 

7. Aizstāt saistošo noteikumu 6. nodaļā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”. 

8. Svītrot saistošo noteikumu 27. punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 
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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  
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Jēkabpilī 

19.07.2017.                                                                                                 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 19.jūlija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 14,  7 .p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/6  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43 „Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā, līdz ar to precizēti daži termini un 

ievērotas grozītās likuma normas. 

1.2. Ievērota normatīvā akta norma, nosakot pabalsta 

garantētā minimālā ienākuma nodokļa izmaksas 

datumu.  

1.3. Ievērots Labklājības ministrijas ieteikums par 

apbedīšanas pabalsta izslēgšanu no pabalsta krīzes 

situācijā.  

2. Īss projekta satura izklāsts Precizēti termini, kas atvieglos iedzīvotāju izpratni par 

saistošo noteikumu nosacījumiem.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi neietekmēs 2017. gada apstiprinātā budžeta 

ietvarus. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie 

sociālajiem darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils novada 

domē un Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, 

Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      K.Pabērzs  
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Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 
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APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 19.jūlija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 14.,   8.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/7 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”  
 

Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 8. punktā vārdu “triju” ar vārdu “četru”. 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā: 

“22.1 Pabalsts apbedīšanai 600,00 EUR apmērā, tiek piešķirts personai, kura uzņēmusies 

pašvaldības teritorijā deklarēta vientuļa iedzīvotāja apbedīšanu viņa nāves gadījumā, ja mirusī 

persona nestrādāja algotu darbu, netika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

19.07.2017.                                                                                                 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 19.jūlija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr.14 .,  8 .p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/7  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 „Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Ievērots Labklājības ministrijas ieteikums par 

apbedīšanas pabalsta novirzīšanu no līdzekļiem, kas ir 

pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva.  

1.2. Pagarināts bērna piedzimšanas pabalsta 

iesniegšanas termiņš, ievērojot iedzīvotāju lūgumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atsevišķos gadījumos vientuļās māmiņas, bērna 

veselības stāvokļa dēļ, nevar noformēt bērna 

piedzimšanas faktu iepriekš saistošajos noteikumos 

noteiktajā termiņā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi neietekmēs 2017. gada apstiprinātā budžeta 

ietvarus. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie 

sociālajiem darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils novada 

domē un Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, 

Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs  
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Jēkabpilī 

28.06.2017. 
APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 28.jūnija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 13, 1 .punkts) 

  

PRECIZĒTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 19.jūlija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 14,  33.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/5 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

                                                                                       Izdoti pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

1.Izdarīt Krustpils novada pašvaldības  2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 

“Krustpils  novada pašvaldības nolikums”  šādus grozījumus: 

1.1.saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktā skaitli “7” aizstāt ar skaitli “15”; 

 

1.2. saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktu  izteikt šādā redakcijā: 

“8.3.Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā”;  

 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktu;  

 

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 22.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.10. Biedrībā “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”; 

 

1.5. svītrot saistošo noteikumu 24.4.apakšpunktā vārdus "Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības"; 

 

1.6.  saistošo noteikumu 45.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“45. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, savas kompetences ietvaros:  
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45.1. sagatavo sociālo, izglītības, kultūras jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs; 

45.2. lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām ģimenēm un 

sociāli mazaizsargātām personām; 

45.3. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā; 

45.4. sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un dienestiem, kā arī citām organizācijām; 

45.5. pārrauga Sociālā dienesta darbu un veic Sociālā dienesta pieņemto lēmumu kontroli; 

45.6. sagatavo priekšlikumus Domei par pašvaldības Sociālā dienesta nelikumīgu vai 

nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

45.7. sagatavo sociālā budžeta projektu, reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes analīzi un 

dod atzinumus par tā izlietošanas gaitu; 

45.8. pieejamā finansējuma ietvaros izskata jautājumus par veselības aprūpes pieejamību, 

veselības veicināšanu; 

45.9. sniedz priekšlikumus par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu 

izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu; 

45.10. izskata un izvērtē izglītības programmas, izglītības iestāžu nolikumus, attīstības plānus; 

45.11. seko novada izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbam; 

45.12. kontrolē izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju; 

45.13. apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai ar izglītību, sportu un kultūru saistīto 

pasākumu izdevumu tāmi; 

45.14.kopā ar kultūras namiem, klubiem saskaņo un apstiprina kultūras dzīves norises plānu 

novadā; 

45.15.  apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un izskata 

iesniegumus par ārpusrindas uzņemšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs; 

45.16.  risina ar kultūras iestādēm, bibliotēkām un sporta jomu saistītos jautājumus, kā arī 

izskata un dod priekšlikumus reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumiem un 

priekšlikumiem; 

45.17.veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai domes lēmumos noteiktos pienākumus,  

45.18.izskata jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.” 

 

1.7. svītrot saistošo noteikumu 47.punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Kārlis Pabērzs  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

28.06.2017. 
APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 28.jūnija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 13, 1 .punkts) 

 

PRECIZĒTS 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 19.jūlija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 14, 33.punkts) 

 

Paskaidrojuma raksts  

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa 

noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka, tostarp, domes komitejas 

un to skaitlisko sastāvu. Izdarīti precizējumi 

saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) 11.07.2017. vēstulē 

minēto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus 

domes komiteju skaitliskajā sastāvā. Balstoties uz 

iepriekšējo komiteju noslodzi, apvieno: izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komiteju ar sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komiteju. Veikt 

saistošo noteikumu citus redakcionālus labojumus 

un papildinājumus, kā arī VARAM norādījumus 

par precizējumiem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota 

pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas 

palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildes 

nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo 

iestāžu kompetenci 

mailto:novads@krustpils.lv


4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo 

institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2. Normatīvais akts tiks publicēts Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 

konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

 


