
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 22.jūnijā  Nr. 9 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste - Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga 

Garkalne, Jurists Ivars Jaševs,  Galvenā grāmatvede Daina Turkopole,  Komunālās un 

saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Benita Dzelme, Personālvadības speciāliste Rasma 

Mazulāne, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Civilās un vides 

aizsardzības speciālists Normunds Zizlāns. 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente  Aija Valdmane. 

Iedzīvotāji : 

Kūku pagasta iedzīvotāja Regīna Vilnraga. 

Sēdē nepiedalās: Deputāte Dace Broka 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

domes sēdes darba kārtību: 

 

Darba kartība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/4 „Krustpils novada 

pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

mailto:novads@krustpils.lv


2. Par grozījumiem 18.02.2016. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2016/1 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”  

3. Par Krustpils  novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu 

apstiprināšanu  

4. Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”  

5. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem par kuriem pienākas kompensācija 

6. Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2015.gadu 

7. Par līdzekļu novirzīšanu no dabas resursu nodokļa 

8. Par Biedrības “Latgalieši” iesniegumu 

9. Par grāmatu “Pa folkloras gaišo ceļu” 

10. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

11. Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

12. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  

13. Par atbalstu  dalībai sporta sacensībās 

14. Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu 

15. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

16. Par pašvaldības kustamās mantas trešās  izsoles  rezultātiem 

17. Par nedzīvojamās telpas Māras ielā 7, Atašienē, Atašienes pagastā, apakšnomu  

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līči”  Kūku 

pagastā 

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0227 kopplatības precizēšanu 

25. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

26. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

27. Par rūpnieciskās zvejas limitiem pašpatēriņa zvejai  

28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Daugavauzāni”  Kūku pagastā 

 
 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs informē par autoceļu greiderēšanu un uzturēšanu.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns. 

K.Pabērzs informē par novada svētkiem Mežārē. 

 
 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/4 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības  un attīstības komitejas sēdē  un 

16.06.2016. Finanšu komitejas sēdē. 
 
I.Jaševs skaidro, kādas izmaiņas veiktas pašvaldības nolikumā. 

V.Stiebriņa jautā par apstādījumu komisijas darbu, I.Luksts paskaidro, ka šī komisija 

izsniedz atļaujas koku ciršanai. Papildina K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 



Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības 

nolikums” un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi (pašvaldības nolikums) un to paskaidrojuma raksts triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi (pašvaldības nolikums) stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas. 

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

spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada pašvaldības 29.12.2010. saistošie noteikumi 

Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”. 

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

 

Pielikumā: 1. Krustpils novada pašvaldības 22.06.2016. saistošie noteikumi Nr.2016/4 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums” uz 20 lp. 

2. Krustpils novada pašvaldības 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr.2016/4 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts uz 1 lp. 

 

 

2. 

Par grozījumiem 18.02.2016. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2016/1 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 

Jautājums izskatīts 09.06.2016. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru 

budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas, 15.06.2016. Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas, 

16.06.2016. Tautsaimniecības  un attīstības komitejas, Finanšu komitejas  sēdēs. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Izsakās O.Stalidzāns. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21.panta 

1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, LR likumu 

„Par valsts budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2016/5 „Grozījumi 

18.02.2016. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/1 „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 

 

 

3. 

Par Krustpils  novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas  

noteikumu apstiprināšanu  
 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības  un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs.  



R.Mazulāne informē, ka noteikumi papildināti ņemot vērā komitejās izteiktos 

ieteikumus. Izsakās K.Pabērzs. 

V.Stiebriņa jautā, kurā laikā plānota novērtēšana. K.Pabērzs atbild, ka tas varētu būt 

oktobris, novembris. 

 

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

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt „ Krustpils  novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumus” 

(Pielikumā).  

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

 
 

 

4. 

Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels” 
 

Jautājums izskatīts 15.06.2016. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

sēdē, 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautā V.Stiebriņa, komentē K.Pabērzs. 

 

2016.gada 9.maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Jēkabpils pilsētas domes 

vēstule, kurā Krustpils novada pašvaldība tiek aicināta piedalīties labdarības akcijā “Dzīvo 

vesels”. Akcijas ietvaros plānots sniegt bezmaksas konsultācijas un nodrošināt 

nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils pilsētā un kaimiņu novados 

dzīvojošajiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj:  

 Atbalstīt dalību piedalīties labdarības akcijā “Dzīvo vesels”, finansējumu EUR 2000 

dotāciju novirzot no Sociālā dienesta pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem nodibinājumam 

“Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds”. 

 
 

5. 

Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem par kuriem pienākas 

kompensācija 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata M. S., dzīv. [..] 2016. gada 27. maija iesniegumu, kurā lūdz izmaksāt 

kompensāciju par nekustamā īpašuma „Lazdugravas” ar kadastra apzīmējumu 



567020060161, kurš ir apgrūtināts ar Kūku pagasta lēmumu un noteikts, kā tūrisma 

apskates objekts 2.2 ha platībā. 

Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 2003. gada 23. decembra sēdes lēmumu 

Nr. 2.7. (protokols Nr. 13) „Par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu” noteica vietējās 

nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – vietējas nozīmes dabas parku saimniecības 

„Lazdugravas” 1. kvartālā ar kadastra Nr. 56700060161. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 

21. panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka zemes 

īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no pašvaldības - 

par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā 

teritorijā un saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 891 

„Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas 

kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru” 5. punktu, 6.2.3. 

apakšpunktu, 7., 9. un 13. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj:  

1. Piešķirt kompensāciju M. S., dzīv. [..], par nekustamā īpašuma „Lazdugravas” ar 

kadastra apzīmējumu 567020060161, apgrūtināšanu un saimnieciskās darbības 

ierobežošanu, kā tūrisma apskates objekts 2.2 ha platībā. 

2. Izmaksāt kompensāciju par 2016. gadu EUR 128 par vienu hektāru, kopā EUR 

281.60, finansējumu novirzot no Kūku pagasta pārvaldes budžeta.  

 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2015.gadu 

 
Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 5.maija  LR MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 

publiskiem pārskatiem”,  LR likumu „Par pašvaldībām” 72.pantu, tika izstrādāts Krustpils 

novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015.gadu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu (pārskats 

pielikumā) 

2. Administratīvajai nodaļai līdz 2016.gada 1.jūlijam pašvaldības gada publisko 

pārskatu par 2015.gadu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

ievietot to Krustpils pašvaldības mājaslapā. 
 

 

7. 

Par līdzekļu novirzīšanu no dabas resursu nodokļa 

 
Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 



2016.gada 30.maijā ir saņemts Atašienes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu, 

lai neradītu bīstamas situācijas, piešķirt EUR 726 koku nozāģēšanai Atašienes kapsētā. 

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

saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa 

izlietošanas nolikuma 6.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj:  
 

 Novirzīt no dabas resursu nodokļa EUR 726 koku nozāģēšanai Atašienes kapsētā. 
 

 

8. 

Par Biedrības “Latgalieši” iesniegumu 

 
Jautājums izskatīts 15.06.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 16.06.2016 

Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Izsakās G.Kalve, kurš ierosina piešķirt 400 EUR. Ieteikumu atbalsta V.Stiebriņa. 

 

2016.gada 3.jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Latgalieši” 

iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu pieminekļa celšanai Rēzeknē 100 gadu 

piemiņai, sakarā ar Latgales latviešu pirmo kongresu, kas notika 1917.gada 26. un 27.aprīlī 

Rēzeknē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj:  

Piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem biedrībai ”Latgalieši” dotāciju 

EUR 400, pieminekļa celšanai Rēzeknē 100 gadu piemiņai, sakarā ar Latgales latviešu 

pirmo kongresu, kas notika 1917.gada 26. un 27.aprīlī Rēzeknē. 
 

 

9. 

Par grāmatu “Pa folkloras gaišo ceļu” 

 

Jautājums izskatīts 15.06.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

16.06.2016. Finanšu komitejas sēdē . 

Ziņo K.Pabērzs.   

Izsakās V.Stiebriņa, O.Stalidzāns, Dz.Skalbe. Dz.Skalbe ierosina nepiešķirt 

līdzekļus grāmatas līdzfinansējumam. 

 

2016.gada 3.jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta apgāda “Jumava” 

vēstule, kurā informē, ka apgāds “Jumava” gatavo izdevumu (autore L. Ā.), kas būs veltīts 

izcilajai folkloristei, folkloras kopa “Vīraksne” dibinātājai un ilggadējai vadītājai 

Valentīnai Mičulei. Pašvaldības vēlamā līdzfinansējuma daļa būtu EUR 1344 (kopējās 

izmaksas EUR 3601,46). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 



Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

Nepiešķirt  līdzfinansējumu grāmatas „Pa folkloras gaišo ceļu” izdošanai. 
 

 

10. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  
 

Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, 

likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, 

ievērojot ar Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 

3.p.) apstiprināto nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā” un SIA “Eu. Promotions Baltic” 

2016.gadā noslēgtajiem ziedojuma līgumiem ar mērķi materiālo vērtību nodošana izglītības 

iestādēm, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Apstiprināt dāvinājumus (ziedojumus) no SIA “Eu. Promotions Baltic”, 

reģistrācijas numurs 40103168746, ar mērķi materiālo vērtību nodošana izglītības 

iestādēm: 

1.1. Sūnu pamatskolai EUR 711,94 (ar PVN) apmērā, saskaņā ar 2016.gada 

7.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 222/2016 starp SIA “Eu. Promotions 

Baltic” un Sūnu pamatskolu, 2016.gada 6.jūnija vienošanos un 2016.gada 6.jūnija 

nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. 222/2016; 

1.2. Mežāres pamatskolai EUR 101,64 (ar PVN) apmērā, saskaņā ar 2016.gada 

10.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 698/2016 starp SIA “Eu. Promotions 

Baltic” un Mežāres pamatskolu;  

1.3. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai EUR 201,10 (ar PVN) apmērā, saskaņā 

ar 2016.gada 9.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 569/2016 starp SIA “Eu. 

Promotions Baltic” un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu un 2016.gada 3.jūnija 

nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. 569/2016; 

1.4. Vīpes pamatskolai EUR 150,32 (ar PVN) apmērā, saskaņā ar 2016.gada 

9.martā noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 502/2016 starp SIA “Eu. Promotions 

Baltic” un Vīpes pamatskolu un nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. 502/2016. 

2. Lai nodrošinātu materiālo vērtību uzskaiti, skolu vadībai iesniegt nodošanas –

pieņemšanas aktus par saņemtajām materiālajām vērtībām Finanšu un 

grāmatvedības nodaļā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 

 

 

 



11. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 
Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

P.Gravāns jautā par parādu apmēru. Paskaidro L.Garkalne. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas 

dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1., 2., 6., 7. un 9.pantu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 70.pantu, 363.pantu, 

ņemot vērā nosūtītos maksājuma paziņojumus,  2014.gadā un 2015.gadā nosūtītos  

brīdinājumus,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

       1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un 

tiesiskajiem valdītājiem nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar 

zemāk norādīto sarakstu pēc stāvokļa uz 31.05.2016. 

    

        

  

Nekustamais 

īpašums 

personas 

kods 

Nekustamā 

īpašuma 

īpašnieks/valdītāj

s 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

  Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1 
Sudmalnieki, 

Variešu pag. [..] [..] 266.23   71.19 337.42 

2 
Jaungaldnieki, 

Mežāres pag. [..] [..] 259.81   104.01 363.82 

3 
Gravas, Variešu 

pag. [..] [..] 320.00   140.07 460.07 

4 
Strautkaļņi, Variešu 

pag. [..] [..] 78.56   59.71 138.27 

5 
Kalna Dzeņi, 

Krustpils pag. [..] [..] 246.94   61.76 308.70 

6 
Kalna Dzeņi, 

Krustpils pag. [..] [..] 116.38   54.00 170.38 

7 
Lejas Purmalnieki, 

Krustpils pag. [..] [..] 325.35   125.58 450.93 

8 Ausekļi, Vīpes pag. [..] [..] 1171.80   275.44 1447.24 

9 Salnas 1, Vīpes pag. [..] [..] 39.14   36.61 75.75 

10 
Neretas 5, Vīpes 

pag. [..] [..] 28.32  9.81 38.13 

11 
Kozuļi, Krustpils 

pag. [..] [..] 1556.15  658.51 2214.66 

12 
Šaurītes, Krustpils 

pag. [..] [..] 1250.56  405.69 1656.25 

13 
Priži 1, Krustpils 

pag. [..] [..] 128.05  14.21 142.26 

14 
Ziediņi, Mežāres 

pag. [..] [..] 56.68 7.41 50.01 114.10 

15 
Rozessala 1, 

Mežāres pag. [..] [..] 23.34  11.26 34.60 

16 
D/s Zīlāni Nr.3, 

Kūku pag. [..] [..] 21.96  2.51 24.47 

17 
Jaunā Muiža 1-1, 

Kūku pag. [..] [..] 29.79  20.82 50.61 

18 
Jaunā Muiža 4-2, 

Kūku pag. [..] [..] 39.08  22.02 61.10 

19 
Palīgsaimn. Jaunā 

muiža [..] [..] 6.05  4.10 10.15 



20 
Kūkas Nr.3-18, 

Kūku pag. [..] [..] 20.50  15.79 36.29 

21 
Kūkas Nr.4-11, 

Kūku pag. [..] [..] 6.38  0.53 6.91 

        

2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas  līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot izpildrīkojumus 

par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegšanai Zemgales 

apgabaltiesas piekritības zonā praktizējošiem Zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

4. Par šo lēmumu sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots 

administratīvs akts.  
 

12. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  
 

Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

K.Pabērzs lūdz juristu komentēt sagatavoto lēmuma projektu. 

Jurists I.Jaševs skaidro, ka ir saņemtas arhīva izziņas, kā arī visi kritēriji atbilst 

likumam. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Jaševs. Papildina K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, paskaidro L.Garkalne, I.Jaševs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

K.Pabērzs informē, ka domes sēdē piedalās R.Vilnraga, kuru aicina izteikties. 

R.Vilnraga raksturo izveidojušos situāciju. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Izsakās R.Vilnraga. 

 Izsakās K.Pabērzs, Dz.Skalbe, G.Kalve, M.Kalniņš. 

 

 Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi R. V., personas kods 

[..], 2016.gada 2.maija iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-11.1/16/938 ar lūgumu piešķirt 

ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma (turpmāk – Likums) 15.
1
pantu. Iesniegumā norādīts, ka bijusi pagasta padomes 

priekšsēdētāja un vietniece pēc 1990.gada 4.maija un ir nostrādājusi vairāk kā divus 

sasaukumus.   

 Izskatot R. V. iesniegumu, pamatojoties uz 2016.gada 23.maija Jēkabpils zonālā 

valsts arhīva vēstuli Nr. LV_LNA_JEZVA-6.2.4./8957, un izsniegtām lēmuma kopijām 

pielikumā Pašvaldība konstatē, ka R.V.:  

1. Ar Jēkabpils rajona Kūku ciema Tautas deputātu padomes 1990.gada 12.janvāra 

20.sasaukuma 1.sesijas lēmumu „Par ciema Tautas deputātu padomes 

izpildkomitejas ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

2. Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta Tautas deputātu padomes valdes 1991.gada 

14.jūnija 20.sasaukuma 10.sesijas lēmumu “Par pagasta Tautas deputātu padomes 

valdes ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

3. Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 1994.gada 9.jūnija lēmumu Nr.1 “Par 

padomes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

4. Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 1997.gada 13.marta sēdes protokolu 

Nr.1 “Pagasta padomes priekšsēdētāja vēlēšanas” ir ievēlēta par priekšsēdētāja 

vietnieku; 



5. Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 2004.gada 11.augusta lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.10) “Par pagasta padomes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par 

priekšsēdētāju. 

Pamatojoties uz saņemtajām arhīva lēmuma kopijām, iegūts apliecinājums, ka R. V. 

piemīt tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, jo viņa laikā 

no 1990.gada 12.janvāra līdz 2004.gadam bijusi ievēlēta par pagasta padomes 

priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku vienā pašvaldībā vairāk kā divus sasaukumus un 

atbilst Likuma 15.
1
panta pirmās daļas kritērijiem. 

Papildus arhīva izziņām tika iesniegtas VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas izziņas, 

kas apliecina, ka R. V. ir vecuma pensijas saņēmēja. Likuma 15.
1
panta ceturtā daļa nosaka, 

ka personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu 

iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas 

saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.  

Pamatojoties uz Likuma 15.
1
panta pirmo daļu, kas nosaka tiesības saņemt ikmēneša 

pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi 

pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā un priekšsēdētāja 

vietniece, Likuma 15.
1
panta otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, 

pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja 

persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar 

likumu "Par valsts pensijām" rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts 

sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, 

nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes 

institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā 

noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam", 

Likuma 15.
1
panta trešo daļu, kas nosaka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā 

noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju 

zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, 

vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un Likuma 15.
1
panta 

ceturto daļu, kas nosaka, ka personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai 

par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu, 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Regīnas 

Vilnragas iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (7 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Kalniņš, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (6 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2016.gada 2.maiju piešķirt R. V., personas kods [..], ikmēneša pabalstu EUR 

262,27 (divi simti sešdesmit divi euro 27 centi) apmērā līdz tādu apstākļu 

iestāšanās, kas izraisa pabalsta izmaksas samazināšanos vai pārtraukšanu; 

2. Par laika periodu no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 31.maijam ikmēneša 

pabalstu izmaksāt EUR 253,81 (divi simti piecdesmit trīs euro 81 cents) apmērā; 

3. R. V. iesniegt informāciju par pabalsta ieskaitīšanas kontu; 

4. Informēt R. V., ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viņai ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

(Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta 

piektā daļa); 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=


5. Ja tiek mainīta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai iesniedzējam 

piešķirtās pensijas apmērs, tad Krustpils novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa pārrēķina un izmaksā starpības izmaksājamo daļu, ikmēneša 

pabalstu aprēķinot atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai; 

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, 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 Lazdāns  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 
 

13. 

Par atbalstu  dalībai sporta sacensībās 

 
Jautājums izskatīts 16.06.2016 Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 16.jūnijā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Jēkabpils Sporta skolas 

vieglatlētikas nodaļas trenera Aiņa Raubiška iesniegumus ar lūgumu rast līdzfinansējumu 

1000 EUR 7 vieglatlētikas nodaļas audzēkņu, kas deklarēti Krustpils novada pašvaldībā 

dalībai lielākajā Eiropas bērnu vieglatlētikas sacensībās, kas notiks no 5.-8.09.2016. Brno 

Čehijā. 

 

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

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

Atbalstīt, novirzot finansējumu  1000 EUR apmērā no sportam paredzētajiem 

līdzekļiem, 7 Jēkabpils Sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņu, kas deklarēti 

Krustpils novada pašvaldībā dalībai lielākajā Eiropas bērnu vieglatlētikas sacensībās, kas 

notiks no 5.-8.09.2016. Brno Čehijā, veicot norēķinus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

savstarpējo norēķinu veidā. 

 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Gundars Kalve  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 
 

14. 

Par pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmu saskaņošanu 

 
Jautājums izskatīts 15.06.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, kas 

nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt pedagoģisko darbinieku 

tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 



24.punktu, kas nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība organizē pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu, Ministru kabineta 

28.10.2014. noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 

(turpmāk - MK noteikumi Nr.662) 9.punktu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogam ir tiesības savu profesionālo 

kompetenci pilnveidot dažādās A vai B programmās un 15.punktu, un 15.1.apakšpunktu, 

kas nosaka, ka, pedagogs apgūst A programmu, ko izstrādā un īsteno izglītības iestādes vai 

pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un kas saskaņota ar pašvaldību, kuras 

administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas 

noteikumus (sk. pielikumā); 

 
Pielikumā: Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu 

saskaņošanu Krustpils novadā”. 

 
 

15. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

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

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas 

īpašnieka lēmuma pamata, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokļi “Mājā Nr.2 Variešos” -6, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

 

16. 

Par pašvaldības kustamās mantas trešās  izsoles  rezultātiem 

  

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 10.jūnijā tika rīko atkārtota (trešā) izsole, transportlīdzekļa - AUDI A4 

AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998., ar nosacīto cenu 

480 EUR bez PVN pārdošana. 



 Izsolē neierādās neviens pretendents, kā rezultātā izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās 

3.punktu, pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir bijusi 

nesekmīga (32.panta ceturtā daļa). 
 Atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Atzīt transportlīdzekļa - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., ar nosacīto cenu 480 EUR bez PVN 2016.gada 

10.jūnija trešo izsoli par nenotikušu. 

2.  Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas 

un izsoles komisijai organizēt kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu. 
 

17. 

Par nedzīvojamās telpas Māras ielā 7, Atašienē, Atašienes pagastā, apakšnomu  

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Biedrība “Abra” (reģistrācijas Nr. 40008141559, juridiskā adrese Liepu iela 6, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads) 12.05.2016. iesniegumā lūdz atļauju nodot 

apakšnomā nedzīvojamo telpu Māras ielā 7, Atašienē.  

Izskatot iesniegumu konstatē, ka saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 

17.06.2015. lēmumu (protokols Nr. 9.,47) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas 

pēc adreses Māras ielā Nr.7, Atašienē, Atašienes pagasts, Krustpils novads” 2.punktu, 

nodots nomā. 

Starp Krustpils novada pašvaldību un biedrību “Abra” 19.06.2015., noslēgts 

Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar nomas termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.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” 81. 

punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

1. Neatļaut biedrībai “Abra”, reģistrācijas Nr. 40008141559, juridiskā adrese Liepu iela 

6, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodot apakšnomā nedzīvojamās telpas 

Māras ielā Nr.7, Atašienē, Atašienes pagasts, Krustpils novads.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas 

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

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 
 

Izskata 2016.gada 8.jūnija saņemto V. J., personas kods [..],  iesniegumu, kurā 

iesniedzējs  lūdz pārtraukt īres līgumu ar 01.07.2016. uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas 1”-8, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p32


 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes akcepts par 

īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 1.augustā ar V. J. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.6-47/15/14, uz 

dzīvojamām telpām ir kārtējais parāds un dalītā maksājuma saistības. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada 

pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 1.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6-47/15/14. 

2. Uzdot V. J., viena mēneša laikā veikt galīgo norēķinu par parādu un dalīto maksājumu, 

par dzīvokli Nr.8 “Kūkas 1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3. Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Kūku pagasta pārvaldes vadītājam. 

 
 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 31.maijā saņemts J. P., personas kods [..], adrese: [..] iesniegums ar 

lūgumu piešķirt dzīvojamo platību “Māja Nr.3 Variešos”-3, Variešos, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa piešķiršanai 

pēc adreses  Māja Nr.3 Variešos”-3, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām 

ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības J. P. uz dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.3 

Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. J. P., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja J. P. 



neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar J. P. un nodot dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu  

pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 

pie Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

 

20. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 6.jūnijā saņemts S. G., personas kods [..],  faktiskās dzīvesvietas adrese: 

[..], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību 

“Māja Nr.3 Variešos”-11, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa piešķiršanai 

pēc adreses  Māja Nr.3 Variešos”-11, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām 

ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības S. G. uz dzīvokli Nr.11 mājā “Māja Nr.3 

Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. S. G., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.11 mājā “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja S. G. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar S. G. un nodot dzīvokli Nr.11 mājā “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu  

pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 

pie Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

21. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 17.maijā saņemts A. D., personas kods [..], adrese: [..] iesniegums ar 

lūgumu piešķirt dzīvojamo platību “Māja Nr.2 Variešos”-6, Variešos, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa piešķiršanai 

pēc adreses  Māja Nr.2 Variešos”-6, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām 

ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. D. uz dzīvokli Nr.6 mājā “Māja Nr.2 

Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. A. D., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.6 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. D. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar A. D. un nodot dzīvokli Nr.6 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu  

pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 

pie Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

22. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā G.Kalve, atbild D.Vītola. 

 

2016.gada 6.jūnijā saņemts A. D., personas kods [..], adrese: [..] iesniegums ar 

lūgumu piešķirt ar dzīvojamo platību “Māja Nr.2 Variešos”-1, Variešos, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa piešķiršanai 

pēc adreses  “Māja Nr.2 Variešos”-1, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām 

ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 



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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. D. uz dzīvokli Nr.1 mājā “Māja Nr.2 

Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. A. D., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.1 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu  pagastā, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. D. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar A. D. un nodot dzīvokli Nr.1 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu  

pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 

pie Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līči”  

Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads,  2016.gada 19.maija iesniegumu Nr.040-2016 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 31.maijā un iereģistrēts lietvedībā ar Nr. 

2.1-11.1/16/1247, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Līči”, Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 008 0153. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot „par” - atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Līči”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0153. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0153 noteikt: 



2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 3.6 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.6 ha saglabāt nosaukumu 

un adresi “Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 7.0 ha platībā (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 7,0 ha piešķirt nosaukumu 

“Jaunsīļi”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

24. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5694 007 0227 kopplatības precizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

  Izskatot Krustpils novada pašvaldībā 06.06.2016. saņemto Valsts zemes dienesta 

Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1-Z/89 “Par zemes vienības kopplatības 

precizēšanu” konstatēts, ka salīdzinot pašvaldībai piekritīgo zemes vienību kopplatības 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā ir 

konstatētas atšķirības. Valsts zemes dienests lūdz apstiprināt kopplatību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5694 007 0227 atbilstoši reģionālās nodaļas noteiktajai platībai – 0.07 

ha. 

           Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr.263 

,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. 

apakšpunktu, likuma ,,Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 32.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

 Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5694 007 0227 platību 0.07 ha. 

 

 

25. 

Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 
 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s Vīpīte, reģ. Nr. 45401018246, 2016.gada 

3. jūnija iesniegumu un Z/s “Jasmīni” , reģ. Nr. 45401012900, juridiskā adrese: ”Jasmīni”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 25.maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115- 17.53 ha platībā. 



Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, kas nosaka” Ja tiek rīkota 

neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemes gabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no 

nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas 

līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, LR likuma ”Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 1.pantu,3.panta 

2.punktu, 6
1
.pantu, likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  

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

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 003 

0115 – 17.53 ha platībā, ar kadastrālo vērtību EUR 14350.00. 

2. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

3. Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu gadā 1.5% no zemes vienības 

kadastrālās vērtības, t.i.EUR - 215.25. 

4. Izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

26. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar J. Z., personas kods [..], [..], iesniegumu, kurā 

viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, 

2016. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 

starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību 

„Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

  

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils 

novadam piekritīgā teritorijā:  

J. Z., personas kods [..], [..]. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut 



izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

27. 

Par rūpnieciskās zvejas limitiem pašpatēriņa zvejai  

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Informē I.Luksts. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. Izsakās M.Kalniņš, K.Pabērzs, V.Stiebriņa, Dz. 

Skalbe, M.Kalniņš, G.Kalve. 

 

2016. gada 4. februāra sanāksmē ar novada vadību un Atašienes iedzīvotājiem, tika 

rosināts veikt izmaiņas rūpnieciskās zvejas limitos, kuri attiecināmi uz Marinzejas ezeru. 

Ierosinājums ir atjaunot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai ar 5 zvejas murdiem 

Marinzejas ezerā. 

2014. gada 19. marta Domes sēdē tika nolemts lūgt valsts zinātnisko institūtu 

"Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”" izvērtēt 

iespēju pilnībā aizliegt rūpniecisko zveju Marinzejas ezerā, Baļotes ezerā un Laukezerā, kā 

rezultātā no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 1.pielikuma tika izņemti 

iepriekšminētie ezeri, tādejādi aizliedzot tajos rūpniecisko zveju. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5. panta 4. daļu pašvaldība zvejniecību 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību 

izmantošanu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Saskaņā 

ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 8. punktu pašvaldības reizi gadā līdz 1.jūlijam 

iesniedz valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts "BIOR"” priekšlikumus par iekšējos ūdeņos noteikto zvejas limitu 

izmaiņām. Institūts mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus un iesniedz Zemkopības 

ministrijā zinātniski pamatotu atzinumu par pašvaldību priekšlikumiem zvejas limitu 

izmaiņām. 

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem faktiem, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, (8 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Juris Puriškevičs, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Inese Jaksone, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (6 balsis), 

Krustpils novada dome nolemj: 
 



Lūgt valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts „BIOR”" izvērtēt iespēju piešķirt zvejas limitu pašpatēriņa zvejai 

Marinzejas ezerā ar 5 murdiem. 

 

 

 

28. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 06.06.2016. saņemts (reģ. Nr. 2.1-8/16/1287) Kūku 

pagasta pārvaldes iesniegums Nr. 6-8/16/66 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.M.”. 

Kūku pagasta pārvalde lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu V. M., personas kods [..],  

nekustamajā īpašumā “Jaunā Muiža 1”-17, Jaunā muiža, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 

sakarā ar to, ka 2010.gada 1.augustā V.M. ir izbeigtas īres tiesības un 2010.gada 6. augustā 

uz šo dzīvokli ir noslēgts īres līgums ar citu cilvēku. 

Nekustamais īpašums “Jaunā Muiža 1”-17, Jaunā muiža, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads, ir Krustpils novada pašvaldības īpašums.  

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. 

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” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

1. Anulēt ziņas par V. M., personas kods [..],  deklarēto dzīvesvietu “Jaunā Muiža 1”-

17, Jaunā muiža, Kūku  pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīves vietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot V. M. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmumu izsūtīt:  V. M., Kūku pagasta pārvaldei 

 
[..] 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Daugavauzāni”  Kūku pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 16.06.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 
Ziņo K.Pabērzs. 



 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads,  2016.gada 6.jūnija iesniegumu Nr.040-2015, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

14.jūnijā un iereģistrēts lietvedībā ar Nr. 2.1-11.1/16/1358, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Daugavauzāni”, Kūku pagastā 

Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 006 0036. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Daugavauzāni”, 

Kūku  pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 006 

0036. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0036 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.5 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2.5 ha saglabāt nosaukumu 

un adresi “Daugavauzāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 1.0 ha platībā (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.0 ha piešķirt nosaukumu 

“Birzmalas”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.5.  3.projektētajai zemes vienībai – 1.0 ha platībā (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.0 ha piešķirt nosaukumu 

“Jaunziedi”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05 

Sēdes vadītājs                                                                                                    K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs                                                                                             I.Randoha 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

22.06.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

22.06.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.9., 1.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/4 

“KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                           

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.Krustpils novadā novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta 

pašvaldības lēmējinstitūcija – Krustpils novada dome (turpmāk – Dome), kas: 

1.1. pieņem lēmumus pašvaldības vārdā; 

1.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

1.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi; 

1.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu; 

1.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

 

2.Krustpils novadam ir šāds teritoriālais iedalījums: 

2.1. Atašienes pagasts; 

2.2. Krustpils pagasts; 

2.3. Kūku pagasts; 

2.4. Mežāres pagasts; 

2.5. Variešu pagasts; 

2.6. Vīpes pagasts.  

 

3.Krustpils novada pašvaldības juridiskā adrese ir Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, LV-5202.  

 

4.Dome savas funkcijas pilda pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, šo nolikumu, 

pašvaldības lēmumiem un citiem tiesību aktiem. 

 

5. Papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām, Dome:  

5.1.organizē Krustpils novada attīstības programmas izstrādi un nosaka galvenos attīstības 

virzienus;  

mailto:novads@krustpils.lv


5.2.nosaka budžeta prioritātes pārskata gadam un perspektīvā; 

5.3.izstrādā vienotu metodiku finanšu līdzekļu sadalei pakļautības iestādēm, ievērojot tās: 

5.3.1. darbības nodrošinājumu; 

5.3.2. attīstības iespējas; 

5.3.3. sociālās garantijas. 

 

6.Latvijas Republikas (turpmāk – LR) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto 

pakalpojumu pieejamību nodrošina: 

6.1. Krustpils novada pašvaldības administrācija, juridiskā adrese - Rīgas iela 150a, 

Jēkabpilī, LV - 5202; 

6.2. Atašienes pagasta pārvalde, juridiskā adrese- Liepu iela 14a, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, LV-5211; 

6.3. Krustpils pagasta pārvalde, juridiskā adrese- „Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, LV-5202; 

6.4. Kūku pagasta pārvalde, juridiskā adrese- Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, LV-5203; 

6.5. Mežāres pagasta pārvalde, juridiskā adrese- „Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, LV-5226; 

6.6. Variešu pagasta pārvalde, juridiskā adrese- „Variešu centrs”, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, LV-5236; 

6.7. Vīpes pagasta pārvalde, juridiskā adrese- „Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, LV-5238. 

II. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA 
 

7. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, 

sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem.  

 

8. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl:  

8.1. Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā; 

8.2. Tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 deputātu sastāvā; 

8.3. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā; 

8.4. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā.  

 

9. Nepieciešamības gadījumā Dome izveido citas pastāvīgās komitejas. 

 

10. Pašvaldībā Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācija, kurā darbojas:  

10.1.   Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

10.2.   Attīstības nodaļa; 

10.3.   Administratīvā nodaļa; 

10.4.   Būvvalde; 

10.5.   Komunālās un saimniecības nodaļa; 

10.6.   Vides un civilās aizsardzības dienests. 

 

11. Pašvaldības administrācijā ietilpstošās nodaļas darbojas uz Domes apstiprināto 

nolikumu pamata.  

 

12. Pašvaldības autonomās funkcijas izglītības un kultūras jomā deleģētas Jēkabpils 

novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldei. 

 



13. Pašvaldībā, saskaņā ar likumu ir izveidotas institūcijas, kurām ar nolikumu ir 

noteikta īpaša kompetence, atšķirīga padotība: 

13.1.Bāriņtiesa; 

13.2.Dzimtsarakstu nodaļa. 

 

14. Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, 

Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam izveidotas pašvaldības 

pastarpinātas pārvaldes institūcijas – pagastu pārvaldes: 

14.1.  Atašienes pagasta pārvalde; 

14.2.  Krustpils pagasta pārvalde; 

14.3.  Kūku pagasta pārvalde; 

14.4.  Mežāres pagasta pārvalde; 

14.5.  Variešu pagasta pārvalde; 

14.6.  Vīpes pagasta pārvalde. 

 

15. Pašvaldības autonomo funkciju realizācijai Krustpils novada pašvaldības 

padotībā/pakļautība ir: 

 

15.1.   Sociālais dienests. 

15.2. pastarpinātās pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības 

programmas: 

15.2.1. Krustpils pamatskola; 

15.2.2. Sūnu pamatskola; 

15.2.3. Mežāres pamatskola; 

15.2.4. Variešu sākumskola; 

15.2.5. Vīpes pamatskola; 

15.2.6. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. 

 

15.3.  pārējās pastarpinātās pārvaldes institūcijas: 

15.3.1. Atašienes bibliotēka; 

15.3.2. Krustpils pagasta bibliotēka; 

15.3.3. Kūku bibliotēka; 

15.3.4. Zīlānu bibliotēka; 

15.3.5. Mežāres bibliotēka; 

15.3.6. Antūžu bibliotēka; 

15.3.7. Medņu bibliotēka; 

15.3.8. Vīpes pagasta bibliotēka; 

15.3.9. Atašienes kultūras nams; 

15.3.10. Krustpils pagasta kultūras nams; 

15.3.11. Zīlānu kultūras nams; 

15.3.12. Antūžu kultūras nams; 

15.3.13. Variešu kultūras nams; 

15.3.14. Vīpes pagasta klubs; 

15.3.15. Mežāres kultūras nams. 

Pastarpinātās pārvades institūcijas darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem nolikumiem.  

 

16. Krustpils novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:  

16.1.  Antūžu speciālā internātpamatskola; 

16.2.   Krustpils novada pašvaldība aģentūra „Jaunāmuiža”. 

Iestādes darbību, tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu. 

Aģentūras darbību, tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar Domes apstiprināto nolikumu 

un pārvaldes līgumu. 



16.3. Vīpes amatniecības centrs „Māzers”. 

 

17. Dome ar lēmumu izveido pašvaldības pastarpinātās pārvaldes institūcijas, iestādes un 

aģentūras. 

 

18. Dome ar savu lēmumu apstiprina pašvaldības nolikumu, budžetu, gada pārskatu un 

publisko pārskatu, kā arī padotībā esošām pastarpinātās pārvaldes institūcijām, iestādēm un 

aģentūrām nolikumus, iestāžu vadītāju / direktoru mēneša amatalgu likmes. 

 

19. Krustpils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

19.1. SIA “Spunģēni - Daugavieši” – 100% kapitāla daļas; 

19.2. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 2.72959 % kapitāla daļas; 

19.3. SIA “Jēkabpils autobusu parks” – 13.00004 % kapitāla daļas; 

 Pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, pārvaldi, reorganizāciju un likvidāciju 

regulē Komerclikums, likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” un šo kapitālsabiedrību statūti. 

 

20. Pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības, darbības principi un pārvalde tiek noteikta 

statūtos un normatīvajos aktos. Pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā 

darbinieka atlīdzību nosaka Dome atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

21. Pašvaldības pakļautībā esošo pastarpināto pārvaldes institūciju un iestāžu vadītājus 

amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dome. Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļus ieceļ 

LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

22. Pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs, ir pajas šādās biedrībās (nodibinājumos), 

kooperatīvā sabiedrībā:  

22.1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

22.2. Izpilddirektoru asociācija; 

22.3. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”; 

22.4. Biedrībā „Daugavas savienība”; 

22.5. Biedrībā Lauku partnerība „Sēlija”; 

22.6. Biedrībā „Jāņa Āboliņa sporta klubs”; 

22.7. Nodibinājumā „Vides, enerģētikas un transporta attīstības nodibinājums”; 

22.8. Biedrībā „Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”; 

22.9. Nodibinājumā „Zemgales attīstības aģentūra.” 

 

23. Atsevišķu pašvaldības funkciju un uzdevumu pildīšanai no deputātiem, pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem tiek izveidotas 

pastāvīgās komisijas, padomes, darba grupas. 

 

24. Krustpils novada pašvaldībā darbojas šādas pastāvīgās komisijas:  

24.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisija; 

24.2. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 

24.3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisija; 

24.4. Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisija; 

24.5. Iepirkumu komisija; 

24.6. Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija; 

24.7. Interešu izglītības programmu un mērķdotācijas līdzekļu izvērtēšanas komisija; 



24.8. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija; 

24.9. Licencēšanas komisija; 

24.10. Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija; 

24.11. Pašvaldību apvienotā Civilās aizsardzības komisija; 

24.12. Apbalvošanas komisija; 

24.13. Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija; 

24.14. Kases inventarizācijas komisija; 

24.15. Politiski represētās un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas 

komisija; 

24.16. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas komisija; 

24.17. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

finansējuma piešķiršanas vērtēšanas komisija; 

24.18. Apstādījumu aizsardzības komisija; 

24.19. Konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” vērtēšanas komisija; 

24.20. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisija; 

24.21. Zemes lietu komisija; 

24.22. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisija; 

24.23. Ētikas komisija; 

24.24. Medību koordinācijas komisija.  

Pastāvīgo komisiju, padomju un darba grupu darbību reglamentē Domes apstiprināti 

komisiju, padomju un darba grupu reglamenti/nolikumi, izņemot gadījumus, ja to darbību 

reglamentē likumi vai Ministru kabineta noteikumi vai komisija, padome, darba grupa 

izveidota uz noteikta uzdevuma izpildi. Nolikumos norāda komisiju, padomju un darba 

grupu izveidošanas kārtību, kompetenci, organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas 

kārtību, padotību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtību, un citus 

jautājumus, kurus Dome uzskata par svarīgiem. Darbam komisijās, padomēs un darba 

grupās var pieaicināt ekspertus. 

 

25. Ar Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai 

pastarpināto pārvaldes institūciju, iestādes, aģentūras vadītāja / direktora rīkojumu 

attiecīgās institūcijas darbiniekus var iekļaut komisijās, padomēs, darba grupās noteikta 

uzdevuma izpildei. Domes deputātus un personas, kas nav attiecīgās institūcijas darbinieki, 

darbam komisijās, padomēs, darba grupās noteikta uzdevuma izpildei var pieaicināt Domes 

priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks.  

 

26. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks var izveidot komisiju vai 

darba grupu noteiktu uzdevumu izpildei. 

 

27. Par piedalīšanos Domes, komiteju un komisiju sēdēs, kā arī komisiju uzdoto 

pienākumu pildīšanu, komiteju, komisiju, darba grupu locekļi un priekšsēdētāji saņem 

atlīdzību Domes noteiktā kārtībā. 

 

28. Finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai 

par saimnieciskā gada pārskatu, pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības 

kontroli, Dome, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, uzaicina zvērinātu revidentu, kurš 

veic pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Zvērinātam revidentam par darbu maksā no budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 



III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN 

IZPILDDIREKTORA PILNVARAS 
29. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. 

 

30. Priekšsēdētāja amatalgu un piemaksas nosaka ar Domes lēmumu, izmaksas kārtība 

noteikta Domes apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā. 

 

31. Priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, 

izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu. 

 

32. Domes priekšsēdētājs ir politiski un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” noteiktajā 

kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Domes priekšsēdētājs: 

32.1. vada, organizē, plāno Krustpils novada Domes darbu atbilstoši normatīvajiem 

aktiem; 

32.2.  vada Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās un komisijās; 

32.3. atver un slēdz kontus banku iestādēs; 

32.4.  rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem likumos, Ministru kabineta 

noteikumos un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā; 

32.5.  pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; 

32.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; 

32.7.  Domes (visas pašvaldības) vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus 

juridiskos dokumentus – par aizņēmumiem un saistībām, līgumus par investīciju piesaisti, 

nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus, līgumus par pašvaldības savstarpējiem 

norēķiniem, izlīgumus; ziedojuma (dāvinājuma) līgumus; 

32.8.  vada Finanšu komitejas darbu; 

32.9. sasauc Domes sēdes un izsludina to darba kārtību, ierosina jautājumu izskatīšanu 

komitejās, komisijās, padomēs, darba grupās; 

32.10. sasauc Domes ārkārtas sēdes un nosaka sēžu norises laiku, vietu un izsludina darba 

kārtību; 

32.11. sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; 

32.12. apstiprina iekšējos normatīvos aktus un dokumentus; 

32.13. saskaņo pašvaldības izpilddirektora rīkojumus par pašvaldības administrācijas 

darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba; 

32.14. dod saistošus norādījumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 

32.15. apgūst un lieto progresīvas metodes un tehniskos līdzekļus darba uzlabošanai; 

32.16. veic neplānotus darba pienākumus Krustpils novada iedzīvotāju interesēs; 

32.17. regulāri tiekas ar novada iedzīvotājiem; 

32.18. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību 

nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam; 

32.19. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, novada 

pašvaldības nolikumā un novada Domes lēmumos; 

32.20. ir kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis; 

32.21. ir tiesīgs ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37.pantu pilnīgi vai daļēji pārņemt 

pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē; 

32.22. vada starptautisku sadarbību; 

32.23. var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes 

iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; 

32.24. var ierosināt jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās un komisijās; 

32.25. koordinē konsultatīvo padomju darbu; 

32.26. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības 

uzlabošanas jomā; 



32.27. risina un koordinē jaunatnes jautājumus pašvaldībā; 

32.28. Domes priekšsēdētājam ir deleģētas tiesības pieņemt lēmumus par noteiktajā laikā 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļu un nokavējuma naudu piedziņu bezstrīda 

kārtībā, ja zvērināts tiesu izpildītājs uz attiecīgo nekustamo īpašumu ir vērsis piedziņu; 

32.29. koordinē un risina jautājumus civilās aizsardzības jomā. 

 

33. Ja Domes priekšsēdētājs nepilda likumā vai pašvaldības nolikumā noteiktos 

pienākumus, Domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Dome var atbrīvot Domes priekšsēdētāju no amata likumā noteiktajā kārtībā. 

34. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.  

 

35. Domes priekšsēdētāja vietnieka atalgojuma apmērs tiek noteikts ar Domes lēmumu, 

izmaksas kārtība noteikta Domes apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā. 

 

 

36. Domes priekšsēdētāja vietnieks saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un šo 

Nolikumu: 

36.1.pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, 

kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos un Domes lēmumos paredzētajos 

gadījumos; 

36.2.Domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā; 

36.3.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās;  

36.4.atbilstoši kompetencei dod saistošus rīkojumus administrācijas darbiniekiem un veic 

citus pienākumus, kas paredzēti LR normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajā 

nolikumā; 

36.5.veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus. 

 

37. Pašvaldības izpilddirektors šī nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 

pašvaldības iestāžu, aģentūru, pastarpināto pārvalžu institūciju, un pašvaldības 

kapitālsabiedrību darbu. 

38. Pašvaldības izpilddirektors, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem 

pienākumiem:  

38.1. organizē Domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi; 

38.2. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un 

budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu; 

38.3. sagatavo priekšlikumus Domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu, aģentūras, 

pastarpināto pārvalžu institūciju un kapitālsabiedrību nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

38.4. iesniedz priekšlikumus Domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu, pastarpināto 

pārvaldes institūciju un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; 

38.5. dod rīkojumus pašvaldības aģentūras, pastarpinātās pārvaldes institūciju, iestāžu 

vadītājiem un kapitālsabiedrību valdes locekļiem; 

38.6. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskos darījumus ar 

juridiskām un fiziskām personām pašvaldības vārdā šajā nolikumā noteiktajā kārtībā; 

38.7. kontrolē pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbus; 

38.8. vada un organizē pašvaldības darbu; 



38.9. pieņem darbā un atbrīvo no darba, morāli un materiāli motivē, piešķir atvaļinājumus 

Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, izdodot attiecīgus rīkojumus, saskaņojot ar 

Domes priekšsēdētāju; 

38.10. iesaka ierosināt Domei saukt pie disciplināratbildības, kā arī morāli un materiāli 

motivēt pašvaldības aģentūras, iestāžu un pastarpināto pārvaldes institūciju vadītājus un 

kapitālsabiedrības valdes locekļus; 

38.11. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot pašvaldības iestāžu, aģentūru un 

pastarpināto pārvaldes institūciju vadītājus.  

38.12. koordinē darbinieku apmācību jautājumus, nosaka Pašvaldības administrācijas 

darbinieku pienākumus; 

38.13. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē un komitejās; 

38.14. apgūst un lieto progresīvas metodes un tehniskos līdzekļus darba uzlabošanai; 

38.15. organizē iekšējās kontroles sistēmu; 

38.16. veic neplānotus darba pienākumus pašvaldības interesēs; 

38.17. nodrošina pašvaldības aģentūras, iestāžu, pastarpināto pārvaldes institūciju un 

kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību novada Domes nomaiņas gadījumā; 

38.18. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar visām novada teritoriālo 

organizāciju arodbiedrībām, kurās ir apvienojušies vairāk kā vienas pašvaldības iestādes 

darbinieki un pašvaldības administrācijas arodorganizāciju vai darbinieku pārstāvji; 

38.19. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata 

un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei 

38.20. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas 

gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes 

priekšsēdētājam; 

38.21. slēdz pašvaldības vārdā darba līgumus ar iestāžu vadītājiem atbilstoši domes 

lēmumam par iestādes vadītāja iecelšanu; 

38.22. veic citus pienākumus, kas paredzēti šajā nolikumā un Domes lēmumos. 

 

39. Ja pašvaldības izpilddirektors nepilda pašvaldības nolikumā, Domes lēmumos 

paredzētos pienākumus, Dome var atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas, ievērojot 

Darba likumā noteikto kārtību. 

 

40. Izpilddirektors var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to 

Domei. Šajā gadījumā Izpilddirektors turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai 

Domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns 

Izpilddirektors. 

 

41. Pašvaldības izpilddirektors, par savu pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību un 

sociālās garantijas saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumu vai Domes lēmumā noteiktajā apmērā.  

 

42. Novada Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības 

izpilddirektora uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, 

kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā”. 

 



IV. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA 

ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS 

43. Komiteju locekļus ievēl saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, priekšroku dodot 

principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību 

gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes 

principa. 

 

44. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai 

finanšu komitejai. Finanšu komiteja: 

44.1.nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju 

sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;  

44.2.  sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par 

prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;  

44.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par 

Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem 

izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā; 

44.4.sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;  

44.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieķīlāšanu, kā 

arī nekustamās mantas iegūšanu īpašumā; 

44.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;  

44.7.sniedz atzinumus par licenču izsniegšanu komercdarbībai;  

44.8.  sagatavo apstiprināšanai Domē pašvaldības administrācijas darbinieku un aģentūru, 

iestāžu, pastarpināto pārvaldes institūciju vadītāju amata algu sarakstus;  

44.9.pārrauga valsts dotācijas līdzekļu saņemšanu un izlietošanu;  

44.10.  sagatavo novada attīstības, labiekārtošanas, celtniecības un komunālās 

saimniecības jautājumu izskatīšanu Domes sēdē;  

44.11.  kontrolē Domes amatpersonu, iestāžu, nodaļu, dienestu un pastarpināto pārvaldes 

institūciju darbu komitejas kompetences ietvaros;  

44.12. sniedz atzinumus Domes lēmumu projektiem par dzīvojamā un nedzīvojamā 

fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu; 

44.13. izskata pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu un to apmēru; 

44.14. izskata nepieciešamos grozījumus pašvaldības nolikumā un pārvaldes struktūrā; 

44.15. sniedz atzinumu par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu, tiem investīciju 

projektiem, kur sagatavošanas vai realizācijas periodā nepieciešams pašvaldības 

līdzfinansējums; 

44.16. izskata pašvaldības gada pārskatu un publisko pārskatu; 

44.17. nodrošina sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un 

nodibinājumiem, ja tas saistīts ar pašvaldības līdzekļu izlietošanu; 

44.18. sagatavo Domes lēmumu projektus ārkārtas situācijās sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai; 

44.19. kontrolē budžeta izlietošanu atbilstoši mērķim; 

44.20. izskata citus jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem. 

 

45. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, savas kompetences ietvaros:  

45.1.sagatavo izglītības un kultūras jautājumu izskatīšanu domes sēdē;  

45.2.sniedz priekšlikumus par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu 

izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu; 



45.3.izskata un izvērtē izglītības programmas, izglītības iestāžu nolikumus, attīstības 

plānus; 

45.4.seko novada izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbam;  

45.5.kontrolē izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju; 

45.6.apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai ar izglītību, sportu un kultūru saistīto 

pasākumu izdevumu tāmi; 

45.7. kopā ar kultūras namiem, klubiem saskaņo un apstiprina kultūras dzīves norises 

plānu novadā; 

45.8. apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un izskata 

iesniegumus par ārpusrindas uzņemšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs; 

45.9.risina ar kultūras iestādēm, bibliotēkām saistītos jautājumus, kā arī izskata un dod 

priekšlikumus reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumiem un priekšlikumiem; 

45.10. veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai domes lēmumos noteiktos  

pienākumus;  

45.11. izskata jautājumus par starptautisko sadarbību, savas kompetences ietvaros. 

 

46.  Tautsaimniecības un attīstības komiteja: 

46.1.sagatavo un apkopo informāciju par novada teritorijas plānojumu un apbūves 

noteikumiem, veicamajām izmaiņām iesniegšanai un izskatīšanai Domē;  

46.2.apzina novada apdzīvoto vietu vajadzības, nākotnes perspektīvas un reālās iespējas, 

sniedz atzinumus un priekšlikumus par šo teritoriju attīstību; 

46.3.izskata novada vides aizsardzības un pārvaldības jautājumus; 

46.4. sagatavo priekšlikumu par attīstības programmu un tās īstenošanu;  

46.5.sniedz atzinumus par lēmuma projektiem, kas skar pašvaldības būvniecības, 

komunālās un dzīvokļu saimniecības jautājumus;  

46.6.sniedz atzinumus par lēmuma projektiem, kas skar pašvaldības ielu, ceļu, tiltu un 

laukumu būvniecību un uzturēšanu, kā arī to apgaismošanu un satiksmes organizāciju; 

46.7.sniedz priekšlikumus par pašvaldības teritorijā esošu parku, kapsētu, mežu, kā arī 

aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu; 

46.8.sniedz priekšlikumus par pašvaldības teritorijā esošās komercdarbības un 

nodarbinātības sekmēšanu un attīstību, kā arī jaunu komercdarbību veidu un formu 

piesaisti; 

46.9.sniedz priekšlikumus par pašvaldības ekonomiskās attīstības stratēģijas plānu; 

46.10. sniedz atzinumu par pašvaldības zemes kadastrālā zonējuma robežām, apbūves 

zonējumu, ielu un nekustamo īpašumu nosaukumiem, kā arī to izmaiņām; 

46.11. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības teritorijas vides aizsardzības perspektīvo 

programmu; 

46.12. sniedz priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu, iznomāšanu, privatizēšanu vai 

nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, pašvaldības teritorijā esošo kapsētu 

apsaimniekošanas un kārtības noteikumiem; 

46.13. sniedz priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko sadarbību un 

tūrismu, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju; 

46.14. sniedz atzinumus par kapitālsabiedrību sniegto komunālo pakalpojumu sniegšanas 

kārtību; 

46.15. sniedz priekšlikumus par investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu; 

46.16. sniedz priekšlikumus par sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, 

fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

kompetencē esošajiem jautājumiem; 

46.17. izskata jautājumus par publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām; 

46.18. sniedz atzinumus par pašvaldības īpašuma un teritorijas izmantošanu, teritorijas 

labiekārtošanu;  



46.19. sniedz atzinumus par siltumapgādes jautājumiem, kā arī citu komunālo 

pakalpojumu sniegšanu; 

46.20. apstiprina reklāmas izvietošanu novadā; 

46.21. sniedz priekšlikumus adresācijas jautājumiem; 

46.22. sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem; 

46.23. izskata jautājumus par iedzīvotāju deklarētas dzīvesvietas anulēšanu;  

46.24. izskata citus jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem; 

46.25. apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai budžeta līdzekļu pieprasījumus.  

 

47. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja: 

47.1.sagatavo veselības un sociālo jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs; 

47.2. lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām 

ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām; 

47.3.sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā; 

47.4.sadarbojas ar pašvaldības bāriņtiesu; 

47.5.pārrauga Sociāla dienesta darbu; 

47.6.sadarbojas ar Krustpils novada pašvaldības aģentūru „Jaunāmuiža”; 

47.7.veic Sociālā dienesta pieņemto lēmumu kontroli; 

47.8.sagatavo priekšlikumus Domei par pašvaldības Sociālā dienesta nelikumīgu vai 

nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

47.9.sagatavo sociālā budžeta projektu, reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes 

analīzi un dod atzinumus par tā izlietošanas gaitu; 

47.10. pieejamā finansējuma ietvaros izskata jautājumus par veselības aprūpes 

pieejamību, veselības veicināšanu; 

47.11. izskata jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem; 

47.12. sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un dienestiem, kā arī citām 

organizācijām. 

 

48. Komitejās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties izpilddirektors un pašvaldības 

administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē. 

 

49. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības 

informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par fizisko personu 

datu aizsardzību un informācijas atklātību, komiteju sēdēs piedalās tikai tās personas, kuras 

saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.  

 

50. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:  

50.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas un tās pakļautībā esošo pastarpinātās 

pārvaldes institūciju, aģentūru, iestāžu un kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt 

dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai;  

50.2. saņemt no amatpersonām, pastarpinātās pārvaldes institūcijām, aģentūrām, iestādēm, 

un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus, par sagatavotajiem 

lēmuma projektiem, kas ir komitejas kompetencē;  

50.3. uzdot amatpersonām veikt sagatavošanas darbus lēmuma projektu iesniegšanai 

Domē;  

50.4. iesaistīt darbā ekspertus nepieciešamās nozarēs ar padomdevēju tiesībām. 

 

51. Domstarpību gadījumus starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības 

amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. 

Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.  

 



52. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar 

domes priekšsēdētāju un paziņojot administratīvajai nodaļai. Komiteju sēdes nedrīkst būt 

vienlaicīgi ar Domes sēdēm.   

 

53. Administratīvā nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu: 

53.1.  paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām sēdēm šajā nolikumā noteiktā 

kārtībā;   

53.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;  

53.3.  nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;  

53.4. sagatavo domes lēmumu projektus par Administratīvās nodaļas kompetencē esošiem 

jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;  

53.5.  kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu 

atbilstoši lietvedības noteikumiem;  

53.6.  sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;  

53.7. veic citus uzdevumus, komitejas darba tehniskai nodrošināšanai, komitejas 

priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.  

 

54. Komiteju darbam nepieciešamā informācija un lēmumu projekti tiek noteikti par 

Krustpils novada pašvaldības iekšējas lietošanas informāciju, kurai tiek noteikts ierobežotas 

pieejamības statuss, līdz attiecīgās komitejas sēdei, kurā tiek pieņemts lēmums. Rakstveidā 

Administratīvā nodaļa informāciju par komitejas sēdē pieņemtajiem lēmumiem drīkst 

sniegt pēc komitejas sēdes protokola noformēšanas. 

 

55. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku 

komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. 

Ja notiek Finanšu un citas komitejas kopīgā sēde, to vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs. 

Apvienoto komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no katras komitejas 

locekļiem.  

 

56. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas 

priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā. 

 

57. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā komitejas priekšsēdētāja 

vietnieks: 

57.1. vada komitejas darbu; 

57.2. ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi; 

57.3. vada komitejas sēdes;  

57.4. pārstāv komitejas viedokli Domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;  

57.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu. 

 

58. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 

materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Domes deputātiem nosūta 

elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms kārtējās 

komitejas sēdes. 

 

59. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas 

sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par 

lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas 

sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.  

 

60. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas 

priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc vienas un ne vēlāk kā pēc 



septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, 

tad komitejas priekšsēdētājs par to ziņo Domei.  

 

61. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar Domes 

lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu 

iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā 

konkrētā gadījumā. 

 

62. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu 

var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības 

telpās. 

 

 

 

V. PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS 

KĀRTĪBA  UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA 

  
63. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā 

tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Izskatot Domes sēdes darba kārtībā iekļautos 

jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē Domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un 

saņemtajiem atzinumiem.  

 

64.  Krustpils novada pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pastarpinātās 

pārvaldes institūciju vadītāji, speciālisti, darba grupu, komisiju un komiteju priekšsēdētāji ir 

atbildīgi par viņu kompetencē esošo jautājumu sagatavošanu izskatīšanai Domes sēdē, 

noformējot un rakstveidā iesniedzot lēmuma projekta veidā. Lēmuma projekta sagatavotājs 

ir atbildīgs par faktu un datu atbilstību valodas un gramatiskajām normām, normatīvo aktu 

prasībām. 

 

65. Lēmuma projektos: 

65.1.jābūt lēmuma projekta nosaukumam, kas nepārprotami norāda uz lēmuma saturu; 

65.2.konstatējošā daļā jānorāda iesniegums, uz kā tiek pieņemts vai sagatavots lēmuma 

projekts (ja ir); 

65.3. rezolutīvā daļā jānorāda: 

65.3.1. tiesisko pamatojumu un lietderības apsvērumus; 

65.3.2. informāciju par komisijām un komitejām, kur lēmuma projekts skatīts, saskaņots: 

65.4. lemjošā daļā jānorāda: 

65.4.1. lēmuma būtība; 

65.4.2. atbildīgā amatpersona vai institūcija par lēmuma izpildi; 

65.4.3.atbildīgā amatpersona vai institūcija par lēmuma izpildes kontroli (ja 

nepieciešams); 

65.4.4. lēmuma izpildes termiņš (ja tādu var noteikt);  

65.4.5. norādei no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja 

jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu; 

65.4.6. priekšlikumiem par attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto lēmumu vai rīkojumu 

atzīšanu par spēku zaudējušiem vai to grozīšanu; 

65.4.7. priekšlikumiem par lēmuma spēkā stāšanās kārtību; 

65.5. lēmuma pielikumi (ja tādi ir);  

65.6. lēmuma pārsūdzības kārtība (ja nepieciešams). 

65.7. un cita informācija:  

65.7.1. lēmuma projekta sagatavotājs;  



65.7.2. norādei par personām, kas uzaicināmas uz lēmuma izskatīšanu Domes sēdē; 

65.7.3. norādei par personām, kam izsniedzams Domes lēmums. 

 

66. Domes lēmumu projektus pirms to iesniegšanas dokumenta autors nodod izskatīšanai 

un rakstveida atzinuma sniegšanai (šādā secībā): 

66.1.visām Krustpils novada pašvaldības pastarpinātās pārvaldes institūcijām un iestādēm, 

kurām ir tiešs sakars ar lēmuma projektā ietvertajiem jautājumiem;  

66.2.Krustpils novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai, ja 

lēmuma projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu jautājumiem;  

66.3.Krustpils novada pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas juristam, 

atbilstoši kompetencei, kā arī atzinumu sniegšana par saistošo noteikumu projekta atbilstību 

normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.  

 Atzinumi jādod 3 darba dienu laikā.  

 

67. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi Domes sēdē, rakstveidā un 

elektroniski jāiesniedz Administratīvajā nodaļā, kura tos iereģistrē un nodod Domes 

priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo 

komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) 

un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks 

atzinums par sagatavoto projektu. 

 

68. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar 

gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības Dome nav piešķīrusi 

nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi 

ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības 

Domes iepriekšēja pilnvarojuma.  

 

69.  Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai 

jāiesniedz  Domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem 

lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no 

komitejas locekļiem. 

 

70.  Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 

materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Domes deputātiem dara 

pieejamus (var iepazīties domes Administratīvajā nodaļā / nosūta elektroniski uz deputātu 

norādītām e-pasta adresēm / nogādā uz deputātu norādītām adresēm) ne vēlāk kā trīs dienas 

pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.  

 

71.  Par citu jautājumu iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā likumā noteiktā kārtībā lemj 

Dome. Domes priekšsēdētājam ir tiesības virzīt Domes deputātiem nobalsošanai un 

iekļaušanai izziņotajā darba kārtībā neatliekamus jautājumus, kas atzīstami steidzami un 

svarīgi novada iedzīvotājiem vai Domes darbībai. 

 

72. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības 

vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu 

viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis 

saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Personu neuzaicina 

paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā 

procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. 

 

73. Domes sēdēs pieņemtie saistošie noteikumi, lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami, 

izņemot tos gadījumus, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar 



normatīvajiem aktiem. Domes sēdes ieraksti audioformātā ir brīvi pieejami pašvaldības 

domes mājaslapā internetā. Informācijas pieejamību nodrošina Domes administratīvā 

nodaļa. Krustpils novada pašvaldības administratīvā nodaļa nodrošina Domes sēžu 

protokolu noformēšanu, to uzglabāšanu un Domes pieņemto nolikumu, noteikumu, 

instrukciju, ieteikumu un saistošo noteikumu grupēšanu.  

 

 

74. Saistošo noteikumu apstiprināšana un publiskošana notiek likumā „Par pašvaldībām” 

noteiktajā kārtībā. 

 

75. Lēmumi stājas spēkā lēmumā norādītajā datumā vai, ja lēmumā datums nav norādīts, 

nākamajā dienā pēc tam, kad Domes priekšsēdētājs tos ir parakstījis. Saistošo noteikumu 

spēkā stāšanās kārtība noteikta likumā „Par pašvaldībām”, bet administratīvā akta spēkā 

stāšanās kārtība noteikta Administratīvā procesa likumā. 

 

76.  Domes lēmumus, to kopijas, norakstus un izrakstus no Domes sēdes protokola, kas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju, ir tiesības saņemt tikai tām personām, uz kurām 

pieņemtais lēmums attiecas.  

 

77. Domes pieņemtie lēmumi, kuriem nav ierobežotas pieejamības informācijas statuss, 

tiek publicēti Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv.  

 

78. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz domes priekšsēdētājs vai cita persona uz Domes 

priekšsēdētaja pilnvaras / rīkojuma pamata. 

 

79. Visa veida līgumu projektus, ņemot vērā jurista sagatavotos līgumu paraugus, 

sagatavo un saskaņo tas darbinieks, kas atbildīgs par attiecīgo jautājumu. Pirms Krustpils 

novada pašvaldības līguma nodošanas parakstīšanai, līguma projekti jāiesniedz 

saskaņošanai juristam un Finanšu un grāmatvedības nodaļai. Katru līgumu un tam 

pievienoto tāmi, tehnisko specifikāciju un citus pielikumus saskaņo arī atbildīgais 

darbinieks par līguma saistību izpildi. Ja līguma projekts apstiprināts ar Domes lēmumu, 

Domes administrācijas darbinieku saskaņojums uz līguma nav nepieciešams. 

 

80. Pašvaldības Domes priekšsēdētājs paraksta līgumus par aizņēmumiem un saistībām, 

līgumus par investīciju piesaisti, nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus, līgumus par 

pašvaldības savstarpējiem norēķiniem, izlīgumus; ziedojuma (dāvinājuma) līgumus; 

 

81. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs parakstīt līgumus, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu pašvaldību darbību, kas tiek slēgti pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu 

un par kuru slēgšanu ir pieņemts Publisko iepirkumu komisijas lēmums. Slēdz darba 

līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par 

pakalpojumiem pašvaldībai, ja šādi izdevumi paredzēti novada Domes budžetā. 

 

82.  Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt 

lēmumus un slēgt līgumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un 

administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā 

kompetencē. 

 

VI. DOMES DARBA REGLAMENTS 

83. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.  

84.  Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas trešdienā plkst.10
00

. 

http://www.krustpils.lv/


85. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu 

un darba kārtību. Domes priekšsēdētājs virza izskatīšanai uz Domes sēdi lēmuma projektu, 

bez iepriekšējas izskatīšanas pastāvīgā komitejā, ja tas izskatīts kādā no sekojošajām 

komisijām: Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, Krustpils novada pašvaldības 

Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā, 

Zemes lietu komisijā. 

 

86. Pašvaldības administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks reģistrē deputātu 

piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram, nodaļu 

vadītājiem, juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā 

nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs. 

 

87.  Domes priekšsēdētājs: 

87.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;  

87.2. dod vārdu ziņotājam; 

87.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem; 

87.4. vada debates;  

87.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;  

87.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde 

jāturpina citā dienā; 

87.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par 

to viņš vēlas uzstāties debatēs.  

 

88. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība: 

88.1.ziņojums; 

88.2.deputātu jautājumi; 

88.3.debates; 

88.4.ziņotāja galavārds; 

88.5.priekšsēdētāja viedoklis; 

88.6.balsošana; 

88.7.balsošanas rezultātu paziņošana. 

 

89. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie 

pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas 

personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo 

priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.  

 

90.  Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes 

sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību 

atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no 

Domes sēdes norises telpas. 

 

91.  Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs 

pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs 

netiek dots vārds.  

 

92.  Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības 

iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, 

pirms Domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē Domes sēdes.  

 

93.  Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav  tiesības  

piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.   



 

94.  Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem 

valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad Domes sēdēs tos izskata, ja ir 

pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, 

ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.  

 

95. Pašvaldības izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu 

un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir 

tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.  

 

96.  Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, 

domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums 

nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.  

 

97.  Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, 

sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes 

darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, 

tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. 

Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc 

četrpadsmit dienām.  

 

98.  Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot 

ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas 

ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek 

dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.  

 

99.  Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir 

radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas 

priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo Domes sēdē par visiem 

atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par 

lēmuma projektu.  

 

100.  Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā 

desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso 

klātesošo deputātu vairākums.  

 

101.  Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs 

par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.  

 

102.  Visi labojumi Domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas 

sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu 

beigām. Iesniegtie Domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.  

 

103.  Ja tas nepieciešams lietas virzībai, Domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku 

priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 

 

104.  Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu 

pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms 

jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu 

gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja 

atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem 

Domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka Domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana 



par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk 

kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo 

balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā 

balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma 

projekts ir noraidīts.  

 

105. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka 

uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu 

piedalīties debatēs.  

 

106.  Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm. 

 

107.  Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo Domes 

priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma 

izmaiņas netiek ņemtas vērā.  

 

108.  Balsošanas rezultātus paziņo Domes priekšsēdētājs.  

 

109. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju 

priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli 

sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir 

pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par 

pieņemto lēmumu.  

 

110.  Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc 

sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad 

deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir 

tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.  

 

111.  Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz 

administratīvajā nodaļā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā Domes sēdē un 

pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu 

jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad 

atbilde jāsniedz ne ilgāk kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu 

laikā no iesnieguma saņemšanas. 

 

112.  Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas 

elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas 

spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi 

pieejamiem pašvaldības Domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

113.  Ja pašvaldības Dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu 

likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo 

aktu pašvaldības Domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var 

ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt Krustpils novada laikrakstā. 

 

 

VII. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU 

 IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
  



114. Domes priekšsēdētājam divas reizes nedēļā pirmdienās no plkst. 14 
00

 -17 
00

 un 

piektdienās no plkst. 9 
00

 -12 
00

,
 
un izpilddirektoram otrdienās no plkst. 9 

00
 -12 

00
 ir 

iedzīvotāju pieņemšanas laiks. 

 

115. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko 

informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas lapā. 

Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz 

informācijas stenda un publicējams domes interneta mājas lapā. 

116. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar domes sēžu ierakstiem audioformātā un 

pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības 

budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir 

komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir pienākums 

pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem. 

117. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība 

var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” un Krustpils novada 

pašvaldības saistošiem noteikumiem. 

118.  Iesniegumu reģistrēšanu organizē administratīvās nodaļas vadītājs. Aizliegta 

dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai 

bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības administrācijas 

struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.  

119.  Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, 

darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai 

uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi 

attiecas uz rakstveida iesniegumiem.  

120.  Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo 

aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt 

reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku 

virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto 

informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta 

ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.  

121.  Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai 

amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas 

iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un 

izvērtēšanā. 

122.  Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības 

institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus. 

 

VIII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA 

 

123. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu 

izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar 

pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta 

publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko: 

123.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

123.2. par pašvaldības attīstības programmām un teritorijas plānojumu; 

123.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;  



123.4. ja būvniecība var būtiski ietekmēt vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai 

nekustamā īpašuma vērtību; 

123.5. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā. 

 

124. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, 

izņemot jautājumus, kas: 

124.1. saistīti ar administrācijas struktūru un iekšējo darba organizāciju; 

124.2. amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 

124.3. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;  

124.4. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu; 

124.5. saistīti ar budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem; 

124.6. ir citu publisko institūciju kompetencē. 

 

125.Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga 

ierosinājuma saņemšanas, Dome var lemt: 

125.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas; 

125.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas; 

125.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas; 

125.4. citos likumā noteiktos gadījumos. 

 

126. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci 

procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas Domē. 

Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz 

publisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos. 

 

127. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 

 

128.  Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 

128.1. tās datumu un termiņus; 

128.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;  

128.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;  

128.4 publiskās apspriešanas lapas formu;  

128.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko 

apspriešanu uzskatītu par notikušu. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības 

izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā 

laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī 

publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.  

 

IX. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

129. Privātpersonu iesniegumus par darbinieku, iestāžu un komisiju izdoto administratīvo 

aktu apstrīdēšanu un faktisko rīcību izskata Dome vai Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisija. Iesniegums par domes administrācijas vai domes amatpersonas izdoto 

administratīvo aktu apstrīdēšanu, iesniedzams domei viena mēneša laikā no akta spēkā 

stāšanās brīža. 

130.  Domes vai Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmums par darbinieku, 

iestāžu un komisiju izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību pārsūdzams 

Administratīvajā rajona tiesā. 

131. Par pašvaldību iestāžu apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija uzklausa procesa dalībniekus un sniedz 



atzinumu Domei, kura pieņem galīgo lēmumu, kas pārsūdzams Administratīvajā rajona 

tiesā. 

132. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai 

personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj novada Dome. 

133.  Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā LR 

“Administratīva procesa likumā” noteiktajos termiņos un kārtībā, ja lēmumā nav noteikts 

citādi. 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 
“Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek uzlabota pašvaldības pārvalde. 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un 

pienākumus vietējā pārvaldē, veicināt pašvaldības darba 

efektivitātes uzlabošanos. Saistošajos noteikumos ir veikta virkne 

grozījumu un redakcionālu labojumu. Precizēts tiesību un 

pienākumu apjoms domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 

vietniekam un izpilddirektoram. Atbilstoši Ministru kabineta 

03.02.2009. noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” 140.punktam ir sagatavoti jauni 

saistošie noteikumi, jo grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā 

esošo noteikumu normu apjoma. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības darbības nosacījumus, 

strukturējumu, kompetences un pilnvaru sadalījumu, izdarot citus 

būtiskus precizējumus Krustpils novada pašvaldības darbībā, kas 

izriet no pašvaldības domes darbības. 

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma „Par 

pašvaldībām” 24.panta. Saistošo noteikumu projekts un šis 

paskaidrojuma raksts izdots atbilstoši iepriekš minētā likuma 

43.
1
panta nosacījumiem. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz 

trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/5 

„Grozījumi 18.02.2016. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.2016/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību   budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” 
 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada 

pašvaldības funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā: 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2016.gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2016.gadam ieņēmumos EUR  

6827845 saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,  un 15.pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos EUR 7093053, 

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., un 15.pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR -59151  saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2016.gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos EUR 

507 305  saskaņā ar 12., 13.  un 14.pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam izdevumos EUR 

812 67, saskaņā ar  12., 13.  un 14.pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 107 129  saskaņā ar 13.pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

22.06.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

22.06.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.9., 3.p.) 

 
 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU  

NOVĒRTĒŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
1. Noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības darbinieku, Krustpils novada 

pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju un viņiem pakļauto darbinieku darba 

prasmju un darba rezultātu novērtēšanas kārtību.  

2. Noteikumi nenosaka kārtību, kādā tiek novērtēta Darbinieku darba izpilde:  

2.1. Krustpils novada pašvaldības pakļauto izglītības iestāžu vadītājiem pakļautajam 

pedagoģiskajam personālam;  

2.2. Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļiem un darbiniekiem;  

2.3. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbiniekiem; 

2.4. Antūžu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem; 

2.5. Krustpils novada Bāriņtiesai;  

2.6. Domes priekšsēdētājam;  

2.7. Darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz sezonas laiku vai īslaicīgu darbu veikšanu līdz 

6 (sešiem) mēnešiem. 

3. Darba izpildes novērtēšanai ir šādi mērķi:  

3.1. Novērtēt Darbinieka darba rezultātus noteiktā laika posmā;  

3.2. Novērtēt Darbinieka darba rezultātus, darbinieka mēnešalgas apmēra izmaiņām, 

darbinieka pārcelšanai citā amatā, piemaksu, prēmiju vai citu materiālās 

stimulēšanas līdzekļu piemērošanai, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un LR normatīvajiem aktiem; 

3.3. Novērtēt Darbinieka kompetences atbilstoši Darbinieka amata vērtībai;  

3.4. Noteikt Darbinieka mācību un attīstības vajadzības;  

3.5. Identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā.  

4. Darba izpildes novērtēšanā tiek vērtēti:  

4.1. Darbinieka darba rezultāti un profesionālā kvalifikācija;  

4.2. Darbinieka kompetences amata pienākumu veikšanai  

 

2. Novērtēšanas veikšanas termiņi 
5. Darbinieku novērtēšana tiek veikta vienu reizi gadā saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības izpilddirektora rīkojumā noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem.  

6. Ja Darbiniekam, uzsākot darbu pašvaldībā, tās struktūrvienībās vai iestādēs, ir noteikts 

pārbaudes laiks, novērtēšanu veic vienu nedēļu pirms pārbaudes laika beigām.  

mailto:novads@krustpils.lv


7. Darbiniekam atgriežoties no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (seši mēneši un ilgāk), 

novērtēšana notiek 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Darbinieka atgriešanās darbā.  

8. Citos gadījumos novērtēšana notiek saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, 

kurā norādīts novērtēšanas veikšanas iemesls un termiņi. 

 

3. Novērtēšanas vispārējā kārtība 
9. Darba izpildes novērtēšanu veic Darba vadītājs: 

Darba vadītājs (vērtētājs)  Darbinieks (vērtējamais) 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Krustpils novada pagastu pārvalžu 

vadītāji   

Krustpils novada pašvaldības nodaļu 

vadītāji   

Krustpils novada pašvaldības 

struktūrvienību un iestāžu (tai skaitā 

izglītības iestāžu un pašvaldības 

aģentūras) vadītāji 

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors, attiecīgās pagasta pārvaldes 

vadītājs  

attiecīgās pagasta pārvaldes pakļautībā 

esošie speciālisti un fiziskā un 

kvalificēta fiziskā darba veicēji 

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors; attiecīgās nodaļas vadītājs   

attiecīgās nodaļas pakļautībā esošie 

speciālisti un fiziskā un kvalificēta 

fiziskā darba veicēji  

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors, attiecīgās pašvaldības 

iestādes t.sk. izglītības iestādes vadītājs,  

attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs 

attiecīgās struktūrvienības un iestādes 

t.sk. izglītības iestādes, speciālisti un 

fiziskā un kvalificēta fiziskā darba 

veicēji  

 

10. Darbinieku vērtēšana tiek veikta mutiskas novērtēšanas intervijas formā.  

11. Darbinieks tiek informēts par novērtēšanas intervijas laiku un vietu, lai nodrošinātu 

darbiniekam iespēju tai sagatavoties. 

12. Pirms novērtēšanas intervijas darbinieks aizpilda pašnovērtējuma veidlapu (Pielikums 

Nr.2) un iesniedz darba vadītājam. 

13. Darbinieks novērtēšanas intervijā sniedz vispusīgu pārskatu par novērtēšanas periodā 

paveikto darbu, sasniegumiem, grūtībām un citu būtisku informāciju, kā arī darba plānu 

nākamajam vērtēšanas periodam. 

 

4. Novērtēšanas gaita 
14. Novērtējumā tiek ņemti vērā darbinieka darba stāžs, izglītība, darba līgumā un amata 

aprakstā noteiktie pienākumi, novērtēšanas periodam iepriekš izvirzītie mērķi, kā arī 

iepriekšējo novērtēšanu rezultāti. Papildus var tikt izmantoti darba kārtības noteikumi, 

vai citi Krustpils novada pašvaldības iekšējie un Latvijas Republikas normatīvie akti. 

15. Darbinieku novērtēšanā tiek izmantota Darbinieka novērtēšanas veidlapa (Pielikums 

Nr.1) un darbinieka pašnovērtējums (Pielikums Nr.2). 

16. Fiziskā un kvalificēta fiziskā darba veicēju novērtēšanā vērtē Pielikuma Nr.1 

Darbinieka prasmes, kas apzīmētas ar simbolu “#”: atbildība,  darba kvalitāte, 

iniciatīva, darba disciplīna, patstāvība  
17. Novērtēšanas veidlapu, kas ir uzskatāma par novērtēšanas intervijas protokolu, aizpilda 

intervijas laikā, maksimāli objektīvi analizējot darbinieka prasmes, iemaņas, zināšanas, 

darba rezultātus un kvalitāti konkrētajā vērtēšanas periodā. 



18. Novērtēšanas intervijas laikā darbinieks tiek iepazīstināts ar novērtēšanas veidlapā 

atspoguļotajiem novērtēšanas rezultātiem un to pamatojumu. Novērtēšanas dalībnieki 

pārrunā novērtējuma rezultātus, atšķirības viedokļos, pieļautās kļūdas un nepilnības, 

darbu traucējošus faktorus un to novēršanas iespējas.  

19. Ja darbinieks nepiekrīt kādu prasmju vērtējumam, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, 

viņš norāda atšķirības sadaļā „Darbinieka komentārs”.  

20. Piecu darba dienu laikā Darbiniekam ir tiesības rakstiski apstrīdēt savas novērtēšanas 

rezultātu, iesniedzot pamatotus argumentus izpilddirektoram. 

21. Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, izpilddirektora pilnvarota persona un pieaicināti 

vismaz divi papildus vērtētāji, kas nav piedalījušies iepriekšējā novērtēšanā, 10 

(desmit) darba dienu laikā izvērtē apstrīdēto vērtējumu, uzklausa pušu argumentus un 

sagatavo rakstveida atzinumu. Pamatojoties uz atzinumu izpilddirektors 5 (piecu) darba 

dienu laikā pieņem lēmumu par novērtēšanas rezultātu maiņu, atstāšanu bez izmaiņām 

vai atkārtotu vērtēšanu. 

22. Novērtēšanas veidlapu paraksta visi novērtēšanas intervijas dalībnieki. 

23. Pēc novērtēšanas veidlapas parakstīšanas, tā tiek iesniegta Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram un glabājas darbinieka personas lietā. Novērtējums nav pieejams 

darbiniekiem, kuru darba pienākumos nav personāla jautājumu risināšana. Ja darbinieks 

vēlas, viņš var saņemt savas novērtēšanas veidlapas kopiju. 

5.  Novērtēšanas kritēriji, vērtējamās prasmes un vērtēšanas rezultāti.  

Kategoriju piešķiršana 
24. Novērtējot darbinieka darba rezultātus, zināšanas, prasmes un iemaņas, kas 

nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, darbiniekam piešķir attiecīgu kategoriju (1. 

- 3.), pirms tam veicot darbinieka darba izpildes novērtējumu. 

25. Darba izpildes novērtējumam Krustpils novada pašvaldības nosacīti izmanto piecu 

indeksu (burtu) sistēmu, kur: 

A -  atbilst novērtējumam „Teicami” -  ja iegūti 4,6–5 punkti; 

B – atbilst novērtējumam „Ļoti labi”- ja iegūti 3,6–4,5 punkti; 

C -  atbilst novērtējumam „Labi”- ja iegūti 2,6–3,5 punkti; 

D - atbilst novērtējumam ”Jāpilnveido”- ja iegūti 1,6–2,5 punkti; 

E – atbilst novērtējumam „Neapmierinoši”- ja iegūtais punktu skaits nepārsniedz 1,5 

punktus .   

 

Krustpils novada pašvaldības darbinieka darba izpildi novērtē, vērtējot viņa atsevišķās 

prasmes (sk. pielikumā Nr.1) ar attiecīgu punktu skaitu (atzīmi), kuri atbilst vērtēšanas 

indeksam (A,B,C,D vai E), pēc sekojošiem kritērijiem: 

 

 

Indekss 

Punktu 

skaits 

 

Indeksa (kritērija) apraksts 

A 

5 

Attiecīgā prasme ļauj izcili veikt darba pienākumus. Darba rezultāti visās jomās pārsniedz 

prasības attiecīgajā nozarē. 

B 

4 

Attiecīgā prasme ļauj ļoti labi veikt darba pienākumus. Darba rezultāti atsevišķās jomās 

pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē, pārējās jomās noris atbilstoši izvirzītajām prasībām. 

C 

3 

Attiecīgā prasme ir pilnībā pietiekama, lai darbinieks varētu veikt darba pienākumus. 

Darba izpilde noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē. 

D 

2 
Attiecīgā prasme nav pilnībā pietiekama; darba izpildē nepieciešami uzlabojumi. 

E 

1 

Attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi. Darba izpilde vai prasmes 

neatbilst izvirzītajām prasībām. 



26.  Darbinieka novērtējuma rezultāts pēc iegūtajiem punktiem tiek iegūts pēc sekojošas 

formulas: 

N = Ʃ : Psk ,  kur  

 

N – novērtējums,  

Ʃ – novērtējumā iegūto punktu kopsumma, 

Psk – kopējais novērtējumā izmantoto darbinieka prasmju skaits.  

 

27. Atkarībā no novērtējuma gala rezultāta pēc izmantotajiem kritērijiem, darbiniekam tiek 

piešķirta attiecīgā kategorija (1.- 3.) pēc sekojošas tabulas :  

Nr. 

p.k. 

Darba izpildes 

novērtējums 

Amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze (gadi) 

līdz 1 gadam 
no 1 gada līdz 

3 gadiem 
vairāk par 3 gadiem 

1. Neapmierinoši (E) 1. 1. 1. 

2. Jāpilnveido (D) 1. 1. 2. 

3. Labi  (C) 1. 2. 3. 

4. Ļoti labi (B) 2. 3. 3. 

5. Teicami (A) 3. 3. 3. 

 

6. Novērtējuma rezultātu izmantošana 
28. Novērtējuma koeficientu izmanto, lai pieņemtu lēmumu par darbinieka mēnešalgas 

apmēra izmaiņām, darbinieka pārcelšanu citā amatā, piemaksu, prēmiju vai citu 

materiālās stimulēšanas līdzekļu piemērošanu saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un LR normatīvajiem aktiem. 

29. Ja darbinieka pārbaudes laikā, saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu, veiktā novērtējuma 

rezultāts ir zemāks par 60% no kopējā iespējamā punktu skaita, darba devējs var lemt 

par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku. 

30. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā tiek ņemti vērā darbinieku novērtējumi, 

priekšroka darba tiesisko attiecību turpināšanai ir tiem darbiniekiem, kas saņēmuši 

augstāku novērtējumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                              K.Pabērzs 

 

 



Pielikums Nr. 1 
Noteikumiem “Krustpils novada pašvaldības  

darbinieku novērtēšanas noteikumi” 
 

DARBINIEKA NOVĒRTĒŠANAS veidlapa 

Darbinieka vārds, uzvārds 

  

Amats 

  

Nodaļa/struktūrvienība 
 

Tiešais darba vadītājs (vārds, 

uzvārds, amats)  

Darbinieka profesionālā 

pieredze 

(<1 gads; no 1-3 gadiem;  

> 3 gadiem) 

 

Novērtēšanas periods 

(no – līdz)  

Novērtēšanas datums 
 

Vērtējuma indeksi (kritēriji) 

Indekss 

Punktu skaits 
Indeksa (kritērija) apraksts 

A 

5 

Attiecīgā prasme ļauj izcili veikt darba pienākumus. Darba rezultāti visās jomās 

pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē. 

B 

4 

Attiecīgā prasme ļauj ļoti labi veikt darba pienākumus. Darba rezultāti atsevišķās 

jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē, pārējās jomās noris atbilstoši 

izvirzītajām prasībām. 

C 

3 

Attiecīgā prasme ir pilnībā pietiekama, lai darbinieks varētu veikt darba 

pienākumus. Darba izpilde noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē. 

D 

2 
Attiecīgā prasme nav pilnībā pietiekama; darba izpildē nepieciešami uzlabojumi. 

E 

1 

Attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi. Darba izpilde vai 

prasmes neatbilst izvirzītajām prasībām. 

Darbinieka prasmju vērtējums  

Fiziskā un kvalificēta fiziskā darba veicēju novērtējamu prasmju apzīmējums #  

1. Personālvadība (aizpilda, ja padotībā ir citi darbinieki) 

 

Padoto darba organizēšanas un koordinēšanas efektivitāte. Spēja motivēt padotos darba produktivitātes 

paaugstināšanai. Spēja izvirzīt, kā arī saprotami un pilnīgi izskaidrot darba uzdevumus un grupas 

darbības mērķus. Padoto darbības kontrole. Attieksme pret padotajiem  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

2. Plānošana un lēmumu pieņemšana 

 

Spēja izvēlēties prioritātes, organizēt un plānot darbu procesu optimāla rezultāta sasniegšanai; 

nodrošināt laika un resursu efektīvu izmantošanu. Motivētu lēmumu pieņemšana, izvērtējot iespējamos 

riskus, spēja pieņemt nepopulārus lēmumus. Pieņemto lēmumu rezultatīva izvērtēšana. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      



3. Sadarbība un komunikācija 
 

Spēja efektīvi sadarboties ar kolēģiem, strādāt komandā. Attieksme pret kolēģiem (atsaucība, 

konsultēšana, atbalsts problēmu risināšanā, spēja radīt labvēlīgu atmosfēru kolektīvā). Spēja pamatot un 

aizstāvēt savu viedokli, uzklausīt un pieņemt cita viedokli. Mutvārdu un rakstveida komunikācijas 

prasmes (ja tādas nepieciešamas). Vispārpieņemto uzvedības un saskarsmes normu ievērošana. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

4. Atbildība # 
 

Atbildības uzņemšanās par savu pienākumu izpildi, patstāvīga lēmumu pieņemšana. Atbildības 

uzņemšanās par pieņemtajiem lēmumiem, negatīvo seku prevencija un pieļauto kļūdu atrisināšana. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

5. Orientācija uz pašattīstību 
 

Personīgo mērķu paaugstināšana, kvalifikācijas paaugstināšana (kursu un semināru apmeklēšana), 

sekošana līdzi jaunumiem un aktualitātēm nozarē; savu darba rezultātu un metožu analizēšana; vēlme un 

spēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1  
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

6. Profesionālās zināšanas un prasmes 
 

Profesionālo un specifisko zināšanu, prasmju un iemaņu pietiekamība un atbilstība amatam izvirzītajām 

prasībām, pieredze, kļūdu nepieļaušana darba pienākumu izpildē, kas balstītas uz zināšanu 

nepietiekamību. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

7. Darba kvalitāte # 
 

Darba rezultātu kvalitāte, atbilstība normatīvo aktu prasībām, darba veikšanas termiņu un apjomu 

ievērošana; kļūdu biežums (dažreiz vai regulāri), kļūdu raksturs, spēja pamanīt un labot kļūdas 

patstāvīgi.  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

8. Iniciatīva # 

 

Iniciatīvas izrādīšana kopējo mērķu sasniegšanai, noderīgu ideju un ierosinājumu ģenerēšana, iespējamo 

problēmu paredzēšana, jaunu iespēju meklēšana, priekšlikumi problēmu risināšanai vai darba kvalitātes 

paaugstināšanai. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      



9. Darba disciplīna # 

 

Darba kārtības noteikumu un darba laika ievērošana, efektīva darba laika izmantošana, attieksme pret 

tiešā darba vadītāja rīkojumiem un aizrādījumiem.  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

10. Patstāvība # 

 

Spēja izvēlēties prioritātes darba pienākumu izpildē, veikt visus darba pienākumus pilnīgi patstāvīgi; 

operatīvi mainīt darba gaitu. Spēja uzņemties sarežģītu situāciju risināšanu. Kontroles un uzraudzības 

nepieciešamība (reti vai vienmēr), nepieciešamība pēc pamudinājumiem un atgādinājumiem. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

11. Svešvalodu zināšanas 

 

Vienas vai vairāku svešvalodu zināšanas atbilstoši darba pienākumu izpildes nepieciešamībai. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

12. Datorprasmes 

 

Darbinieka prasmes un iemaņas datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas 

izmantošanā atbilstoši darba pienākumu izpildes nepieciešamībai. 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Novērtējums 

(punkti)      

13. Izglītība 

 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

Vērtējuma 

saturiskā 

atbilstība 

Pamata izglītība Vidējā izglītība 

Augstākā izglītība 

(bakalaura grāds 

vai 2. Līmeņa 

augstākā izglītība) 

Augstākā izglītība 

(bakalaura grāds 

vai 2. Līmeņa 

augstākā izglītība) 

tiešā saistībā ar 

amata 

pienākumiem 

Maģistra grāds 

Novērtējums 

(punkti)      

#- 

Darbinieka vērtēšanas rezultāts 

Iegūto punktu kopskaits (Ʃ)  ______ 

Novērtējumā izmantoto prasmju skaits (Psk ) ______ 

Kopvērtējums (N) * _____ 
* Kopvērtējuma aprēķina formula: 

N = Ʃ : Psk , kur 

N – kopnovērtējums 

Ʃ – novērtējumā iegūto punktu kopsumma 



Psk – kopējais novērtējumā izmantoto kritēriju skaits 

 

Darbinieka darba izpildes novērtējums **  ________________ 

Darbiniekam piešķirtā kategorija pēc vērtēšanas **  :    ____. kategorija 

** Darba izpildes novērtējuma un kategoriju piešķiršanas tabula : 

Darba izpildes 

novērtējums 

Amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze (gadi) 

< 1 gadam 
no 1 gada līdz 

3 gadiem 
> 3 gadiem 

Neapmierinoši (E) 1. 1. 1. 

Jāpilnveido (D) 1. 1. 2. 

Labi  (C) 1. 2. 3. 

Ļoti labi (B) 2. 3. 3. 

Teicami (A) 3. 3. 3. 

Darbinieka komentāri (ja darbinieks nepiekrīt kādu kritēriju vērtējumam)/ darbu traucējoši faktori, 

ierosinājumi darba vides uzlabošanai: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tiešā darba vadītāja komentāri (ja tāds ir) / darbinieka mācību vajadzības (ja tādas ir): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Izpilddirektora komentāri: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Darbinieka paraksts  ____________________________ 

Tiešā darba vadītāja paraksts _____________________ 

Izpilddirektora paraksts _________________________ 

 

 

 



Pielikums Nr.2 
 Noteikumiem “Krustpils novada pašvaldības  

darbinieku novērtēšanas noteikumi” 

 

DARBINIEKA PAŠNOVĒRTĒJUMA veidlapa 

Pašnovērtēšanas datums  

INSTITŪCIJA 

 

DARBINIEKS 
Vārds, Uzvārds  

Struktūrvienība  

Amats  

I Es veicu savus amata/darba 

pienākumus (amata aprakstā 

norādīto pienākumu veikšanas 

kvalitāte, kvantitāte un termiņu 

ievērošana) .... 

Teicami, ļoti labi, labi, jāpilnveido, neapmierinoši, jo 

II Profesionālās kvalifikācijas 

vērtējums: 

 

2.1. izglītība Atbilstoša, neatbilstoša 

2.2. profesionālā pieredze Teicami, ļoti labi, labi, jāpilnveido, neapmierinoši, jo 

2.3. profesionālā zināšanas un 

prasmes 

 

2.4. vispārējās zināšanas un 

prasmes 

 

III Amata/darba pienākumu veikšanai nepieciešamos reglamentējošo normatīvo aktu 

pārzināšana un ievērošana (t.sk. darba kartības noteikumu, instrukciju u.tml): 

3.1. ārējo normatīvo aktu 

pārzināšana un ievērošana 

Teicami, ļoti labi, labi, jāpilnveido, neapmierinoši, jo 

3.2. iekšējo normatīvo aktu 

pārzināšana un ievērošana 

 

4. Manā amata aprakstā ir 

uzdevumi, kurus nepildu …  

 

 

5. Manā amata aprakstā 

jāiekļauj šādi uzdevumi ...... 

 

 

6. Mani ierosinājumi novada 

attīstībā ir .... 

 

 

7. Manu darbu stimulē ...... 

 

 

8. Manu darbu kavē ...... 

 

 

9. Es sagaidu no tiešā vadītāja 

....... 

 

10. Gada laika apmeklēju šādas 

apmācības...... 

 

11. Pēc apmācībām savā darbā 

ieviesu šādas izmaiņas ..... 

 

12. Lai sasniegtu labākus darba 

rezultātus man ir nepieciešams 

.. 

 

13. Manā darbā man sniedz 

gandarījumu...... 

 



14. Manā darbā man visvairāk 

nepatīk .... 

 

 

AMATU VĒRTĒJAMĀS 6 KOMPETENCES: 

 

1. Ētiskums 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

1.1.Ētiskums 
     

 

2. Saskarsme un sadarbība: 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

1.1. attiecību veidošana un 

uzturēšana      

2.2. darbs komandā 
     

2.3. komunikācija 
     

2.4. orientācija uz klientu 
     

 

3. Domāšana un problēmu risināšana:  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

3.1. analītiskā domāšana  
     

3.2. elastīga domāšana 
     

3.3. konceptuāla domāšana 
     

3.4. radoša domāšana un novatorisms 
     

 

4. Personīgais ieguldījums:  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

4.1. iniciatīva; 
     

4.2. patstāvība;  
     

4.3. spēja pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību;      

 

5. Uzdevumu un procesu pārvaldīšana:  

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

5.1. orientācija uz rezultātu 

sasniegšanu;      

5.2. plānošana un organizēšana; 
     

5.3. rūpes par kārtību, precizitāti un 

kvalitāti      

 

6. Vadītāju kompetences 

Indeksi 

(punktu skaits) 
E 

1 
D 

2 
C 

3 
B 

4 
A 

5 

6.1. vadītāju kompetences 
     

 

Darbinieka paraksts ____________________  ______________________________ 

/paraksts/     / Vārds,uzvārds/ 



Pielikums Nr.3 
Noteikumiem “Krustpils novada pašvaldības  

darbinieku novērtēšanas noteikumi” 

 

AMATU SADALĪJUMS AMATU GRUPĀS 

Nr. Amatu grupa Amata nosaukums 

1.  Fiziskā un 

kvalificēta 

fiziskā darba 

veicēji 

1. Saimnieks- sagādnieks, mikroautobusa vadītājs; 

2. Ēkas uzraugs- apkopējs  

3. Sētnieks, apkopējs; 

4. Apkopējs- sētnieks;  

5. Sētnieks; 

6. Apkopējs- dežurants; 

7. Apkopējs- kurinātājs; 

8. Autobusa vadītājs; 

9. Mikroautobusa vadītājs; 

10. Elektriķis  

11. Kurinātājs- traktorists; 

12. Kurinātājs- strādnieks; 

13. Kurinātājs; 

14. Strādnieks; 

15. Kurinātājs- elektriķis; 

16. Santehniķis- metinātājs; 

17. Santehniķis- elektriķis; 

18. Elektriķis- santehniķis; 

19. Strādnieks- santehniķis; 

20. PII auklis; 

21. Nakts aukle 

2. Speciālisti 1. Galvenais grāmatvedis; 

2. Grāmatvedis; 

3. Jurists; 

4. Personālvadības speciālists; 

5. Iepirkumu speciālists; 

6. Dokumentu pārvaldības speciālists; 

7. Dokumentu un arhīva pārvaldības speciālists; 

8. Datortīklu un IS administrators; 

9. Sabiedrisko attiecību speciālists; 

10. Teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciālists; 

11. Projektu vadītājs; 

12. Projektu administrators; 

13. Projektu koordinators; 

14. Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists; 

15. Būvinženieris; 

16. Būvvaldes arhitekts; 

17. Būvinspektors;  

18. Būvvaldes speciālists- lietvedis; 

19. Civilās un vides aizsardzības speciālists; 

20. Civilās un darba aizsardzības speciālists; 

21. Saimniecības vadītājs; 

22. Pagastu sociālie darbinieki; 

23. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem; 

24. Pagasta kultūras darba organizators; 

25. Lietvedis; 



26. Kasieris; 

27. Kasieris, lietvedis; 

28. Lietvedis- kasieris; 

29. Bibliotēkas bibliotekārs; 

30. Mākslinieks noformētājs; 

31. Kokamatniecības meistars; 

32. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 

33. Laborants; 

34. Medmāsa; 

35. Skolotāja palīgs  

36. PII skolotāja palīgs;  

3. Vadītāji 1. Izpilddirektors; 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs; 

3. Administratīvās nodaļas vadītājs; 

4. Attīstības nodaļas vadītājs; 

5. Būvvaldes vadītājs; 

6. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs; 

7. Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs; 

8. Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs; 

9. Sociālā dienesta vadītājs; 

10. Būvvaldes vadītājs; 

11. Pagasta pārvalžu vadītāji; 

12. Bibliotēkas vadītājs  

13. Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” direktors; 

14. Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji; 

15. Antūžu speciālās internātpamatskolas direktors; 

16.  Amatniecības centra “Māzers” vadītājs;  

 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 
22.06.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

22.06.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.9., 14.p.) 

Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  21.punktu                

 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662  

„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo  

kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 15. un 17..punktu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu, 48.panta pirmo daļu,  
 
1.Noteikumi nosaka, kā tiek saskaņotas pedagogu profesionālo nevalstisko organizāciju un 

izglītības iestāžu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (turpmāk tekstā- A 

programmas) Krustpils novada administratīvajā teritorijā.  

2. Programmas saskaņošanu veic Krustpils novada pašvaldības dome.  

3. Programmas saskaņošanai  Krustpils novada pašvaldības domē var iesniegt izglītības iestādes vai 

pedagogu profesionālā nevalstiskā organizācijas : 

3.1. pieteikumu (1.pielikums); 

3.2. programmu, kurā norādīts (pielikums Nr.2): 

3.2.1. programmas nosaukums, mērķis, uzdevumi  un  plānotais rezultāts; 

3.2.2. uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas īstenošanas veidu; 

3.2.3. īstenošanas plāns, norādot apjomu stundās; 

3.2.4.programmas īsa anotācija; 

3.2.5.programmas īstenotāju – lektoru profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.  

4. Administratīvā nodaļa gatavo lēmuma projektu izskatīšanai Izglītības, kultūras un 

sporta komitejai, kas izvērtē iesniegtās profesionālās kompetences pilnveides A programmas 

izglītības iestādēm vai profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.  

5. Izglītības, kultūras un sporta komiteja izvērtē programmas pieteicēja iesniegto pieteikumu un 

programmu. 

6. Programmas tiek izvērtētas saskaņošanai pēc šādiem kritērijiem: 

6.1. atbilstība Ministru kabineta noteikumu prasībām; 

6.2. atbilstība pašvaldības pedagogu tālākizglītības vajadzībām; 

6.3. kursu tematu īstenošanas formu daudzveidība un efektivitāte; 

6.4. lektoru kvalifikācijas un pieredzes atbilstība kursu tematikai. 

7. Izglītības, kultūras un sporta komiteja sagatavo uz domi vienu no šādiem lēmuma projektiem: 

7.1. par programmas saskaņošanu, izsniedzot programmas pieteicējam saskaņojuma apliecinājumu; 

7.2. par atteikumu programmas saskaņošanu. 

 8. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  A programma tiek saskaņota 3 gadiem. 

9. Izglītības, kultūras un sporta komiteja nodrošina  pedagogu pilnveides  A programmas 

īstenošanas uzraudzību.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

 

1.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes (2016.g.22.jūnija) noteikumiem 

“Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  

A programmu saskaņošanu Krustpils novadā” 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA (A) 

 

Programmas 

nosaukums 

Programmas 

adresāti 

(pedagogu 

mērķgrupas) 

Programmas 

apjoms 

(stundas) 

Kontaktpersona 

(vārds, 

uzvārds, tālr., 

e-pasts) 

Anotācija Programmas 

pieteicējs 

(iestādes 

pilns 

nosaukums, 

reģ.Nr.., 

tālr., fakss, 

e-pasts) 

Programmas 

vadītājs 

(vārds, 

uzvārds, 

amats) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Iestādes vadītājs: _____________________________________________________ 

   (datums)  (paraksts) (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 



2.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes (2016.g.22.jūnija) noteikumiem 

“Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

 A programmu saskaņošanu Krustpils novadā” 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMAS (A) 

ĪSTENOŠANAS PLĀNS 

Programmas nosaukums 

Programmas mērķauditorija 

Programmas 

Programmas uzdevums 

 

 

 

Plānotie rezultāti 
 

n.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, 

pārbaudes formas un 

metodes 

    

    

 Kopā   

 

 

Programmas vadītājs: ____________________________________________________ 

   (datums)      (paraksts)            (paraksta atšifrējums) 

 

 

 



 

PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

22.06.2016.  Sēdes lēmumam  

“Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu” 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

22.06.2016. sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9., 25.p.) 

KRUSTPILS NOVADA PAŠAVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES 

GABALA VĪPES PAGASTĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5696 003 0115 

ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Noteikumi nosaka kārtību kādā notiek Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 zemes nomas tiesību (turpmāk - Objekts) iegūšana 

izsolē- zemes noma atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas 

maksu. 

Zemes  vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 14350.00. 

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 

"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un 

vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo 

neapbūvēto zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, 

nodrošinot "Iespējami augstāko cenu" likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu" izpratnē. 

4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. 

5. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 65237627. 

6. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes telpās, sanāksmju zālē A7 telpā,  2016.gada 

15.jūlijs plkst. 11.00. 

7. Izsoles veids - mutiska, ar augšupejošu soli, un tajā var piedalīties Latvijas Republikā 

reģistrēta fiziska vai juridiska persona. 

8. Zemes gabala ar kadastra Nr. 5696 003 0115, izmantošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Krustpils novada teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai. 

8.1. Zemesgabals atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. (skice pielikumā) 

9. Zemes nomas līguma termiņš 5(pieci) gadi. 

10. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

11. Izsoles sākuma cena ir 1.5% no zemes kadastrālās vērtības uz 2016. gada 1. janvāri, 

kas sastāda EUR 215.25.  
12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir– EUR  15.00. 

12.1.Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par 

piedalīšanos izsolē EUR 15.00,t.sk.PVN un drošības nauda EUR 215.25. 

12.2. Reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas 

pārskaitījumu uz Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  0050 

0143 2307 5. 
12.3. Samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā. 

13. Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Krustpils novada domes 

lēmuma pieņemšanas – www.krustpils.lv. 



 

2. IZSOLES DALĪBNIEKI 
14. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un 

kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

 
3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

15. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2016. gada 14.jūlijam, plkst.16.00 Krustpils 

novada domē- 27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda. 

17. Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese un citas adreses, kurās persona ir sasniedzama, nomājamā 

zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība. 

17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

18. Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs , nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība; 

18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu; 

18.3.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju; 

18.4.Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas , kuras ir izpildījušas 

izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 18, 22-24 punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā 

norādītas šādas ziņas: 

19.1. dalībnieka kārtas numurs; 

19.2. juridiskas personas pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds; 

19.3.reģistrācijas nr. vai personas kods; 

20. reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai, uzrādot pasi un 

pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda informācija; 

20.1. dalībnieka kārtas Nr. ; 

20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds; 

20.3. uzvārds un personas kods; 

20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons; 

20.6. izsoles vieta un laiks; 

20.7. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmērs gadā bez PVN; 

20.8. atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu; 

20.9. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts. 

21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpaužot līdz izsoles sākumam. 
4. IZSOLES KĀRTĪBA 

22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens 

Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar 

izsoles noteikumiem, ko paliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā. 

23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst 

izsoles vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu 

soli. 

25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem un par tā neierašanās iemesliem 

izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un 

tiesības piedalīties izsolē. 



26. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

dalībnieku sarakstu. 

27. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, 

paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa 

paaugstināma ar katru nākamo solījumu. 

28. Solīšanas gaitā dalībnieki nosauc solīto maksu. Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas 

numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to.  

29. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā 

jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

30. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties 

uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas 

maksas atbilstību nosolītajai. 

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties 

protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais 

solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu. 

32. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles 

dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

drošības nauda. 

33. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Krustpils novada 

domei. 
5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

34. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrs 

paliek izsoles organizētājam. 

35. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles rezultātus domē apstiprināšanai. 

36. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar 

izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

37. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas 

līgumā tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa. 

38.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 

un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas 

maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

39. Krustpils novada dome un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas slēdz nomas līgumu. 
6. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES 

40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

40.1. uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

41. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt dome, ja; 

41.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

41.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

43. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības 

naudu. 

44. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1lpp.; 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Kārlis Pabērzs 

 



 

PIEKLIKUMS NR.1 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 -17.53 ha platībā 

 

 



 

 

PIEKLIKUMS NR.2 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala 5696 003 0115 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115, 17.53 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

-citi_________________________________________________________________ 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem esmu iepazinies un tiem piekrītu. 

 

 

 

2016.gada _____________________________ 

 

 ________________ 

 

 

 


