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Sēde sasaukta plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst.11.00
Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
Protokolē
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha
Sēdē piedalās
Deputāti:
Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa,
Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns,
Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Ilze Stupāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Lapiņa, galvenā grāmatvede Daina Turkopole, finansiste Baiba Voltmane,
Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko, Personālvadības
speciāliste Rasma Mazulāne.
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.2017/5 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības
2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada
pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu
2. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 26.jūnija rīkojuma Nr. 2.14/17/52 “Par paraksta tiesībām” apstiprināšanu

3. Par Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora R.Ragaiņa atbrīvošanu no
amata
4. Par Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja
A.Rutko atbrīvošanu no amata
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa
amata atstāšanu un prokūrista iecelšanu
6. Par Krustpils novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
7. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “Veseļi 3” Veseļi, Kūku pagasts
Krustpils novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
8. Par pašvaldības kustamas mantas izsoles rezultātiem
9. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības
padomei
10. Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana
11. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļu ievēlēšana
12. Tautsaimniecības un attīstības komitejas locekļu ievēlēšana

K.Pabērzs atklāj domes ārkārtas sēdi.
Izpilddirektora informācija
R.Ragainis informē, ka iepriekšējā domes sēdē pieņemtie lēmumi ir izpildīti.
Pagastos ir sakārtots jautājums par ceļmalu appļaušanu, bet par šo jautājumu jādomā
nākotnē, jo zemnieki īsti negrib piedalīties.
Ir sasniegts viens no mērķiem - uzklāts ceļa segums ceļam Varieši – Medņi.
Otrs mērķis bija lidlauka teritorijas attīstība uzņēmējdarbībai. Arī tur šobrīd ir uzsākta
darbība. Cerams, ka šī teritorija attīstīsies, taču pašvaldībai, atbalstot uzņēmējus,
vajadzētu sakārtot infrastruktūru, ceļu.
Izsakās K.Pabērzs, R.Ragainis.

1.
Par saistošo noteikumu Nr.2017/5 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības
2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada
pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu

K.Pabērzs ziņo par paredzētajiem grozījumiem nolikumā.
K.Stars izsaka priekšlikumu, ka nolikuma
“bibliotēkām” iestarpināt vārdus “un sporta jomu”.
Deputāti atbalsta priekšlikumu.

45.16.punktā

aiz

vārda

Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka, tostarp, domes komitejas un to skaitlisko
sastāvu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī klātesošo izteiktajiem
priekšlikumiem, atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons,
Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs,
Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis
Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2017/5 “Grozījumi Krustpils novada domes
2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/4 “Krustpils novada
pašvaldības nolikums”” (pielikumā – saistošo noteikumu teksts, paskaidrojuma
raksts).
2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā elektroniskā
veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Krustpils novada pašvaldības
mājas lapā internetā un nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.

2.
Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 26.jūnija rīkojuma Nr. 2.1-4/17/52
“Par paraksta tiesībām” apstiprināšanu
Ziņo K.Pabērzs, papildina D.Turkopole.
Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektora R.Ragaiņa 26.06.2017. iesniegumu par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu pamatojoties uz viņa ievēlēšanu Jēkabpils pilsētas domē par domes
priekšsēdētāju. Savukārt pamatojoties uz 2017.gada 3.jūnija Krustpils novada
pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, ir izbeigušās Krustpils novada domes priekšsēdētāja
vietnieka Gundara Kalves pilnvaras.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, kā arī ņemot
vērā, ka domes deputāti pieņem lēmumu par amatpersonām, kurām vēl bez domes
priekšsēdētāja tiek piešķirtas paraksta tiesības (Šo amatpersonu skaitā var būt domes
priekšsēdētāja vietnieks (-ki), izpilddirektors, galvenais grāmatvedis u.c.. Novada
domes priekšsēdētāja parakstītu paraksta paraugu kartiņu iesniedz attiecīgajā Valsts
kases norēķinu centrā (Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra instrukcija Nr.17
„Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”)), atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs,
Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija
Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis
Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr. 2.1-4/17/52 “Par paraksta
tiesībām”.

3.
Par Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora R.Ragaiņa
atbrīvošanu no amata
Ziņo K.Pabērzs. Debatēs piedalās V.Stiebriņa, R.Ragainis.
Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektora Raivja Ragaiņa (personas kods [..]) 2017.gada 26.jūnija iesniegums
(reģistrēts 26.06.2017. ar numuru 2.1-30/17/1355) ar lūgumu atbrīvot no Krustpils
novada pašvaldības izpilddirektora amata, sakarā ar ievēlēšanu Jēkabpils pilsētas
domē par domes priekšsēdētāju, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu
un 114.pantu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
17.panta četrpadsmitā daļa nosaka, ka atlaišanas pabalstu, izbeidzot amata (dienesta,
darba) tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, ja atlaišanas pabalsta izmaksa
nav noteikta citās šā panta daļās vai šajā likumā nav noteikts, ka attiecīgajā jautājumā
piemērojams cits likums, var izmaksāt 70 procentu apmērā no mēneša vidējās
izpeļņas. Šādā gadījumā atlaišanas pabalsta izmaksu saskaņo ar augstāku iestādi vai
amatpersonu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
četrpadsmito daļu, Darba likuma 114.pantu un 128.panta pirmo daļu, atklāti balsojot
“par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa,
Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns,
Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15
balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2017.gada 28.jūnijā (pēdējā darba diena) no amata Krustpils novada
pašvaldības izpilddirektoru Raivi Ragaini (personas kods [..]) pamatojoties uz Darba
likuma 100.panta ceturto daļu un 114.pantu.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju K.Pabērzu slēgt vienošanos ar Raivi Ragaini
(personas kods [..]) par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
3. Izmaksāt Raivim Ragainim (personas kods [..]) atlaišanas pabalstu 70
procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt darba samaksas galīgo aprēķinu uz
2017.gada 28.jūniju (pēdējā darba diena) un izmaksāt Raivim Ragainim (personas
kods [..]) pienākošās naudas summas.
5. Atbrīvot Raivi Ragaini (personas kods [..]) no:
5.1.
SIA “Jēkabpils autobusu parks” Krustpils novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja atbildīgās amatpersonas amata;
5.2.
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Krustpils novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja atbildīgās amatpersonas amata;
5.3.
Zemgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta plānošanas
komisijas locekļa amata.
6. Izslēgt Raivi Ragaini (personas kods [..]) no Krustpils novada pašvaldības
sekojošu komisiju sastāva:
6.1. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada
pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas locekļa amata;

6.2. Krustpils novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas,
pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
amata;
6.3. Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijas locekļa amata;
6.4. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata;
6.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu
veikšanai finansējuma piešķiršanas vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amata;
6.6. Krustpils novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas
komisijas priekšsēdētāja amata;
6.7. Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja amata;
6.8. Krustpils novada Kultūras jautājumu konsultatīvās padomes kultūras
un sporta pasākumu koordinācijas komisijas locekļa amata.

4.
Par Krustpils novada pašvaldības
Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja A.Rutko
atbrīvošanu no amata
Ziņo K.Pabērzs.
Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada pašvaldības Komunālās
un saimniecības nodaļas vadītāja Andra Rutko (personas kods [..]) 2017.gada
26.jūnija iesniegums (reģistrēts 26.06.2017. ar numuru 2.1-30/17/1356) ar lūgumu
atbrīvot no Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas
vadītāja amata, sakarā ar ievēlēšanu Jēkabpils pilsētas domē par domes priekšsēdētāja
vietnieku, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu un 114.pantu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
17.panta četrpadsmitā daļa nosaka, ka atlaišanas pabalstu, izbeidzot amata (dienesta,
darba) tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, ja atlaišanas pabalsta izmaksa
nav noteikta citās šā panta daļās vai šajā likumā nav noteikts, ka attiecīgajā jautājumā
piemērojams cits likums, var izmaksāt 70 procentu apmērā no mēneša vidējās
izpeļņas. Šādā gadījumā atlaišanas pabalsta izmaksu saskaņo ar augstāku iestādi vai
amatpersonu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
četrpadsmito daļu, Darba likuma 114.pantu un 128.panta pirmo daļu, atklāti balsojot
“par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa,
Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns,
Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15
balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2017.gada 07.jūlijā (pēdējā darba diena) no amata Krustpils novada
pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāju Andri Rutko (personas kods
[..]), pamatojoties uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu un 114.pantu.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju K.Pabērzu vai pašvaldības izpilddirektora p.i.
slēgt vienošanos ar Andri Rutko (personas kods [..]) par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu.

3. Izmaksāt Andrim Rutko (personas kods [..]) atlaišanas pabalstu 70 procentu
apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt darba samaksas galīgo aprēķinu uz
2017.gada 07.jūliju (pēdējā darba diena) un izmaksāt Andrim Rutko (personas kods
[..]) pienākošās naudas summas.
5. Izslēgt Andri Rutko (personas kods [..]) no Krustpils novada pašvaldības
sekojošu komisiju sastāva:
5.1.
apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata;
5.2.
iepirkumu komisijas locekļa amata.

5.
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes
locekļa amata atstāšanu un prokūrista iecelšanu
Ziņo K.Pabērzs.
I. Stupāne lūdz precizēt lēmumprojekta 3.punktā datumu – 7.jūlijs un kontroli
par lēmuma izpildi uzdot veikt domes priekšsēdētājam. Priekšlikums tiek atbalstīts.
Viedokli izsaka K.Stars. K.Pabērzs sniedz skaidrojumu par autobusa
maršrutu.
Jautā K.Stars, atbild K.Pabērzs.
A.Rutko informē, ka Autotransporta direkcija gaida atbildi no Eiropas
komisijas par iepirkumu. K.Pabērzs informē, ka Jēkabpils autobusu parks startē
iepirkumā.
Situāciju skaidro A.Vetere. R.Ragainis papildina, ka Jēkabpils autobusu parks
gatavs nodrošināt šo maršrutu. Izsakās K.Pabērzs.
Jautā A.Vetere, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs.
Pamatojoties uz Komerclikuma 35.panta pirmo daļu, prokūru var izdot tikai
komersants vai viņa likumiskais pārstāvis, SIA „Spunģēni - Daugavieši” valdes
locekļa Andra Rutko 26.06.2017. iesniegumu un Komerclikuma 224.panta astoto
daļu, valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to sniedzot
paziņojumu Sabiedrībai, atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils
Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris
Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina
Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
1. SIA „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim A.Rutko līdz 2017.gada
07.jūlijam izdot prokūru.
2. Uzdot SIA „Spunģēni - Daugavieši” valdes loceklim prokūras izdošanu
ierakstīt Komercreģistrā.
3. Ar 2017.gada 7.jūliju atcelt SIA „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekli Andri
Rutko.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors.

6.
Par Krustpils novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Ziņo I.Stupāne, papildina D.Turkopole.
Jautā K.Brūniņa, atbild D.Turkopole, papildina K.Pabērzs.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 4.punktu novada
domes priekšsēdētājs domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus
juridiskos dokumentus. Tātad domes priekšsēdētājam ar likumu ir noteiktas paraksta
tiesības, arī uz domes priekšsēdētāja prombūtnes laiku, paraksta tiesības ir nosakāmas
domes priekšsēdētāja vietniekam. Bez domes priekšsēdētāja un domes vietnieka tiek
piešķirtas paraksta tiesības izpilddirektoram.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos (Novada domes priekšsēdētāja parakstītu paraksta paraugu kartiņu iesniedz
attiecīgajā Valsts kases norēķinu centrā (Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra
instrukcija Nr.17 „Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”), atklāti balsojot “par” –
Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna
Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga
Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka pirmā paraksta tiesības bez Krustpils novada domes priekšsēdētāja
Kārļa Pabērza vēl ir Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai
Brūniņai un Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

7.
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “Veseļi 3” Veseļi, Kūku pagasts
Krustpils novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Ziņo I.Stupāne, papildina R.Ragainis.
Jautā K.Stars, atbild I.Stupāne.
Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk
VID NPPP) 2017.gada 13.jūnija vēstule Nr.4.5.1-6/55434 “Par valstij piekrītošo
nekustamo īpašumu “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils novadā”, kurā Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde informē pašvaldību, ka ar
2016.gada 16.novembra domes sēdes protokolu Nr.15 pašvaldība nolēma nepārņemt
būves no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumiem 56700070113002,
5670007011303.
Ņemot vērā, ka zvērināta notāre 2017.gada 2.janvārī ir sagatavojusi papildus
aktu par mantojuma lietas izbeigšanu Nr.11, kurā ir papildināts mantojamās mantas
sastāvs ar būvēm no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumiem 56700070113001
un 5670007011304, VID NPPP lūdz sniegt informāciju, vai minētais nekustamais
īpašums ir nepieciešams pašvaldībai īpašumā.
Ja mēneša laikā pēc VID NPPP informācijas saņemšanas attiecīgā pašvaldība
nepieņems lēmumu vai atteiksies pārņemt nekustamo īpašumu, VID NPPP to nodos
valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā, pamatojoties uz
Ministru kabineta rīkojumu.

Lai arī balstoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu
Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana
valsts budžetā” 32.4.apakšpunktu,valstij piekritīgo nekustamo īpašumu “Veseļi 3”,
Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils novadā, sastāvošu no ēkām /būvēm/ ar kadastra
apzīmējumiem: 5670 007 0113 001; 5670 007 0113 004 var nodot bez maksas
pašvaldībai.
Savukārt pašvaldībai, šāda īpašuma pārņemšana, pieļaujama pašvaldības
funkciju veikšanai, kas minētā gadījumā varētu būt- sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Tomēr, pašvaldības ieskatā turpmākā nākotnē pārņemtā ēku /būvju/
apsaimniekošana var būt apgrūtinoša, neracionāla, nelietderīgi, jo šis īpašums atrodas
uz privātai personai piederošas zemes.
Turklāt, Civillikumā ir normatīvi nostiprināts vispārējs ēku /būvju/ nedalāmības
princips. Lai ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”
(Civillikuma spēkā stāšanās likuma) 14.pantu savulaik tika noteikts zināms pārejas
posms un izņēmums ēku (būvju) nedalāmības principa piemērošanā.
Atbilstoši Civillikuma spēkā stāšanās likuma 14.pantam un saskaņā ar to veidu,
kādā šie īpašumi tiek reģistrēti zemesgrāmatā, it kā pastāv divi patstāvīgi īpašuma
tiesību objekti – zeme un ēka atsevišķi, vienlaikus katram no tiem nosakot
aprobežojumu par labu otram īpašumam. Turklāt šāds regulējums ietver arī fikciju, jo
praktiski tikai vienas no īpašuma tiesībām ir reāli izmantojamas, turpretim otras šajā
gadījumā cieš no aprobežojuma un reāli nav izlietojamas. Parasti tās ir zemes īpašnieka
tiesības, jo pēdējais nevar savu zemi nedz neierobežoti valdīt, nedz lietot, nedz arī
rīkoties ar to.
Minētā gadījumā, pašvaldības ieskatā ēku /būvju/ racionālāka ieguve īpašuma
tiesību pilnīgai izmantošanā ir ēku /būvju/ atsavināšanai zemes īpašniecei.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu
Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana
valsts budžetā” 32.4.apakšpunktu un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada
13.jūnija vēstuli Nr.4.5.1-6/55434 “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu “Veseļi
3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils novadā”, likuma „Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas
spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Civillikuma spēkā stāšanās likuma) 14.pantu, atklāti
balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija
Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris
Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa
(15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
1.
Nepārņemt Krustpils novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo
nekustamo īpašumu “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils novadā sastāvošu
no ēkām /būvēm/ ar kadastra apzīmējumiem: 5670 007 0113 002; 5670 007 0113 004.
2. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt uz Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes e-pasta adresi nppp.lietvediba@vid.gov.lv.
8.
Par pašvaldības kustamas mantas izsoles rezultātiem
Ziņo R.Ragainis. Papildina I.Stupāne.
D.Vītola ierosina lēmumprojekta 4.punktā noteikt pārdošanu par cenu 400
EUR. Debatēs piedalās K.Stars, P.Gravāns, K.Pabērzs, R.Ragainis.

Jautā E.Serkova, atbild R.Ragainis.
Skaidrojumu sniedz I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns, I.Stupāne,
E.Serkova.
K.Pabērzs ierosina atstāt pārdošanas cenu ne mazāk kā 250 EUR. Izsakās
R.Ragainis, K.Pabērzs.
Pamatojoties uz 2017.gada 24.maija Krustpils novada pašvaldības domes
lēmumu (protokols Nr. 8., 19.p.) “Par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu”,
Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija organizēja pašvaldības kustamās mantas pārdošanu
par brīvu cenu:
1.1. Automobiļa (kravas kaste) VW Transporter, valsts reģ.Nr. GA 1445, VIN
WV2ZZZ70ZSH016865, par brīvu cenu – 680 EUR;
1.2. Vieglā pasažieru automobiļa VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB 2591, VIN
WVWZZZ3BZ2P181519, par brīvu cenu -750 EUR.
Izsludinātā pieteikšanās termiņā, pieteicās vairāki pircēji uz automobili (ar
kravas kasti) VW Transporter, valsts reģ.Nr. GA 1445. Dzīvojamo māju
privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, starp šiem
pircējiem organizēja izsoli. Transportlīdzekli par cenu 1100 EUR, plus PVN 231
EUR, nosolīja SIA Liepsalas, reģ.Nr. 45403045639.
Izsludinātā pieteikšanās termiņā uz vieglo pasažieru automobili VW PASSAT,
valsts reģ.Nr. GB 2591, nepieteicās pircēji.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta
pirmās daļas 3.punktu, pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā
izsole ir bijusi nesekmīga (32.panta ceturtā daļa), atklāti balsojot “par” – Kārlis
Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova,
Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne,
Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – automobiļa (kravas kaste) VW Transporter,
valsts reģ.Nr. GA 1445, rezultātus par pēdējo nosolīto cenu 1100 EUR plus
PVN 231 EUR, ar nosolītāju SIA Liepsalas, reģ.Nr. 45403045639, juridiskā
adrese – “Rasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads.
2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot kustamās mantas
pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju, pēc nosolītās summas un PVN
samaksas.
3. Atzīt transportlīdzekļa - VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB 2591, pārdošanu par
domes noteikto nosacīto cenu 750 EUR, par nesekmīgu.
4. Uzdot pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijai, organizēt VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB
2591, pārdošanu par cenu ne mazāku kā 250 EUR.
5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai apstiprināt pirkuma rezultātus šā lēmuma 4.punktā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina domes priekšsēdētājs.

9.
Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības
padomei
Ziņo I.Stupāne.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17. panta ( 21 ) daļu, divu mēnešu
laikā pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas ir jāievēl jauna plānošanas
reģiona attīstības padome.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17. panta (1) daļu, plānošanas
reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas
reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaņā ar Zemgales
plānošanas reģiona 12.06.2017. vēstuli Nr. 17/1-6/106e „Par pārstāvja nominēšanu
dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei”, atklāti balsojot “par” –
Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija
Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis
Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (14 balsis), “pret” - nav,
“atturas” - Kārlis Pabērzs (1 balss), Krustpils novada dome NOLEMJ:
Nominēt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu
ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē.
10.
Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana
Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
10.apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pastāvīgo komiteju locekļus un
55.pantu, kas nosaka, ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju
skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai
vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits
nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.pantu, kas nosaka, ka: katram
deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim. Komitejas loceklis var
izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja dome pieņēmusi lēmumu par viņa
atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā komitejas locekļa rakstveida
iesnieguma saņemšanas.
Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās
politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli.
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4
„Krustpils novada pašvaldības nolikums” 8.1. punktu, kas nosaka, ka Dome no
pašvaldības deputātiem ievēl Finanšu komiteju 15 deputātu sastāvā, atklāti balsojot
“par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa,

Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns,
Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15
balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Finanšu komitejā deputātus:
1. Kārli Pabērzu,
2. Mārtiņu Felsu,
3. Egilu Jaksonu,
4. Daci Vītolu,
5. Kornēliju Brūniņu,
6. Elīnu Serkovu,
7. Aiju Veteri,
8. Juri Puriškeviču,
9. Vladimiru Golubevu,
10. Pēteri Gravānu,
11. Līgu Zalāni,
12. Kārli Staru,
13. Dainu Kalvi,
14. Kārli Pabērzu (jun.),
15. Viju Stiebriņu.

11.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļu ievēlēšana
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
10.apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pastāvīgo komiteju locekļus un
55.pantu, kas nosaka, ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju
skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai
vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits
nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.pantu, kas nosaka, ka: katram
deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim. Komitejas loceklis var
izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja dome pieņēmusi lēmumu par viņa
atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā komitejas locekļa rakstveida
iesnieguma saņemšanas.
Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās
politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli.
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4
„Krustpils novada pašvaldības nolikums” 8.3. punktu, kas nosaka, ka Dome no
pašvaldības deputātiem ievēl Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7
deputātu sastāvā, atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons,
Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs,
Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis

Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils
novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā deputātus:
1. Kārli Pabērzu,
2. Daci Vītolu,
3. Kornēliju Brūniņu,
4. Vladimiru Golubevu,
5. Līgu Zalāni,
6. Dainu Kalvi,
7. Viju Stiebriņu.

12.
Tautsaimniecības un attīstības komitejas locekļu ievēlēšana

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
10.apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pastāvīgo komiteju locekļus un
55.pantu, kas nosaka, ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju
skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai
vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits
nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.pantu, kas nosaka, ka: katram
deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim. Komitejas loceklis var
izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja dome pieņēmusi lēmumu par viņa
atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā komitejas locekļa rakstveida
iesnieguma saņemšanas.
Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās
politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli.
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4
„Krustpils novada pašvaldības nolikums” 8.2. punktu, kas nosaka, ka Dome no
pašvaldības deputātiem ievēl Tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 deputātu
sastāvā.
K.Pabērzs informē, ka darbam komitejā izvirzīti ir 8 deputāti, tāpēc aicina
balsot par katru komitejas locekļa kandidātu atsevišķi.
K.Stars izsaka savu viedokli.
Jautā E.Serkova, atbild K.Pabērzs (jun.).
Deputāti balso par Pētera Gravāna ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs

(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Pēteri Gravānu.

Deputāti balso par Kārļa Stara ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs
(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Kārli Staru.
Deputāti balso par Elīnas Serkovas ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāta balsojuma rezultāts: “par” – Elīna Serkova, Aija Vetere, Pēteris
Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Vija Stiebriņa (7 balsis), “pret” Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris
Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs (jun.) ( 8 balsis), “atturas” - nav.
Deputāte Elīna Serkova Tautsaimniecības un attīstības komitejā nav ievēlēta.

Deputāti balso par Aijas Veteres ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs
(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Aiju Veteri.

Deputāti balso par Mārtiņa Felsa ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs
(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Mārtiņu Felsu.

Deputāti balso par Jura Puriškeviča ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.

Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs
(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Juri Puriškeviču.

Deputāti balso par Egila Jaksona ievēlēšanu Tautsaimniecības un attīstības
komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs
Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs
(jun.), Vija Stiebriņa (15 balsis), “pret” - nav, “atturas” - nav, Krustpils novada
dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Egilu Jaksonu.

Deputāti balso par Kārļa Pabērza (jun.) ievēlēšanu Tautsaimniecības un
attīstības komitejā.
Atklāti balsojot “par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace
Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs
(jun.), (8 balsis), “pret” - Elīna Serkova, Aija Vetere, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne,
Kārlis Stars, Daina Kalve, Vija Stiebriņa ( 7 balsis), “atturas” - nav, Krustpils
novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības un attīstības komitejā deputātu Kārli Pabērzu (jun.).
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4
„Krustpils novada pašvaldības nolikums” 8.2. punktu, kas nosaka, ka Dome no
pašvaldības deputātiem ievēl Tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 deputātu
sastāvā, tautsaimniecības un attīstības komitejā ievēlēti deputāti:
1. Pēteris Gravāns,
2. Kārlis Stars,
3. Aija Vetere,
4. Mārtiņš Felss,
5. Juris Puriškevičs,
6. Egils Jaksons,
7. Kārlis Pabērzs (jun.).
Sēdi slēdz plkst.11.55
Sēdes vadītājs
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Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/5
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1.saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktā skaitli “7” aizstāt ar skaitli “15”;
1.2. saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“8.3.Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā”;
1.3. svītrot saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktu;
1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 22.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.10. Biedrība “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”;
1.5. izslēgt saistošo noteikumu 24.4.apakšpunktā vārdus "Dzīvojamo māju
privatizācijas, pašvaldības";
1.6. saistošo noteikumu 45.punktu izteikt šādā redakcijā:
“45. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, savas kompetences
ietvaros:

45.1. sagatavo sociālo, izglītības, kultūras jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;
45.2. lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;
45.3. sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā;
45.4. sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un dienestiem, kā arī citām
organizācijām;
45.5. pārrauga Sociālā dienesta darbu un veic Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
kontroli;
45.6. sagatavo priekšlikumus Domei par pašvaldības Sociālā dienesta nelikumīgu vai
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
45.7. sagatavo sociālā budžeta projektu, reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes
analīzi un dod atzinumus par tā izlietošanas gaitu;
45.8. pieejamā finansējuma ietvaros izskata jautājumus par veselības aprūpes
pieejamību, veselības veicināšanu;
45.9. sniedz priekšlikumus par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu
izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu;
45.10. izskata un izvērtē izglītības programmas, izglītības iestāžu nolikumus,
attīstības plānus;
45.11. seko novada izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbam;
45.12. kontrolē izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju;
45.13. apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai ar izglītību, sportu un kultūru saistīto
pasākumu izdevumu tāmi;
45.14.kopā ar kultūras namiem, klubiem saskaņo un apstiprina kultūras dzīves norises
plānu novadā;
45.15. apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un izskata
iesniegumus par ārpusrindas uzņemšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
45.16. risina ar kultūras iestādēm, bibliotēkām un sporta jomu saistītos
jautājumus, kā arī izskata un dod priekšlikumus reliģisko konfesiju un draudžu
iesniegumiem un priekšlikumiem;
45.17.veic citus normatīvajos aktos, šajā nolikumā vai domes lēmumos noteiktos
pienākumus,
45.18.izskata jautājumus pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.”
1.7. svītrot saistošo noteikumu 47.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 28.jūnijā.

Domes priekšsēdētājs:

Kārlis Pabērzs
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Paskaidrojuma raksts
Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa
noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie
noteikumi, kas nosaka, tostarp, domes komitejas
un to skaitlisko sastāvu.
Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus
domes komiteju skaitliskajā sastāvā. Balstoties
uz iepriekšējo komiteju noslodzi, apvieno:
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
ar sociālo un veselības aprūpes jautājumu
komiteju. Veic saistošo noteikumu citus
redakcionālus labojumus un papildinājumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota
pašvaldības
budžeta
ieņēmumu
daļas
uz pašvaldības budžetu
palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildes
nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt
esošo iestāžu kompetenci
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi Nav attiecināms.
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo
institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Normatīvais akts tiks publicēts Krustpils

novada pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

K. Pabērzs

