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2015. gada 29.decembrī Nr.17. 
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Sēdē piedalās: 

 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva,  Plānošanas 

un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks projektu vadītājs Kārlis Stars, juriste Ilze Stupāne, 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Krustpils novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Krustpils novada bāriņtiesas locekle Ilze Krastiņa, 

Komunālās un  saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko. 

 

 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” juriste I.Nereta  

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu: 

 Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību. 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina jautājumu “Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu” izskatīt kā pirmo. 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

1. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu  

2. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”  

3. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa pārrēķinu 

4. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”  

5. Par Krustpils novada domes lēmumu atcelšanu 

6. Par Pašvaldības sociālā dienesta un klienta līguma apstiprināšanu 

7. Par grozījumiem 25.02.2015. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2015/2„Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

8. Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes lēmumā (sēdes protokols Nr.15., 5) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu strukturālajām izmaiņām” 

9. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra domes lēmumā (sēdes protokols Nr. 16.,4) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku amata vienību un slodžu 

strukturālajām izmaiņām” 

10. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu 

11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā  pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā  pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

 

Informācija 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē , ka Krustpils novadu apmeklēja 12. Saeimas priekšsēdētaja 

Ināra Mūrniece. Sniega nav, ceļi ir tādi, kādi ir. Ar projektiem esam gatavi strādāt tālāk nākošajā 

gadā. 

Deputāte V.Stiebriņa interesējas, kad plānots pieņemt pašvaldības budžetu. R.Ragainis 

informē, kas pašvaldības budžetu pieņems februārī. Izpilddirektors sola janvāra sākumā izsūtīt 

informāciju, kāds varētu izskatīties jaunais atalgojuma modelis. Atalgojuma modelis diezgan būtiski 

uzlabo atalgojumu pagastu pārvaldēs.   

Deputāte V.Stiebriņa jautā par apdrošināšanu. Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka janvāra 

beigās jāsavāc informācija, cik darbinieki vēlēsies veselības apdrošināšanu, tad varēs izsludināt 

iepirkumu. Pēc iepirkuma rezultātiem būs zināms, cik apdrošināšana maksās. 

 

 

1. 

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Krastiņa.  

Izskatot 23.12.2015. Krustpils novada bāriņtiesas locekles Ilzes Krastiņas iesniegumu, ar kuru 

viņa lūdz atļauju savienot Krustpils novada bāriņtiesas locekles amatu (slodze 0,3) ar Jēkabpils 

novada bāriņtiesas locekles amatu Kalna pagastā (slodze 0,3),  



dome konstatē, ka Ilze Krastiņa, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, ir valsts amatpersonas amatā, vienlaicīgi norādot, ka saskaņā 

ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktā noteikto, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma 

nosacījumus, ir noteikti speciālie amatu savienošanas ierobežojumi un atļauts savienot savu valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Minēto amatu savienošana pieļaujama, 

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

nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktru (atcelšanas 

atruna). 

 Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Krustpils novada bāriņtiesas locekles amata 

pienākumus, kā arī uzklausot Ilzes Krastiņas apliecinājumus par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 

pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītās darbības, kas ietekmētu vai 

varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai  darījuma  partneru personiskās un mantiskās intereses un, 

ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, 

pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7.panta  piektās daļas 1.punktu, 4.punktu, 8.1panta piekto un septīto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 

68.panta pirmo daļu, 70.,  85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

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

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

Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Atļaut Ilzei Krastiņai savienot valsts amatpersonas amatu – Krustpils novada bāriņtiesas 

locekles amatu ar  Jēkabpils novada bāriņtiesas locekles amatu. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Ilze Krastiņa nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81 .panta 

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

atcelšanas atrunu. Ilzei Krastiņai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, šo 

lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava,  LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

Izsakās K.Pabērzs. I.Krastiņa. 

 

 

 



2. 

Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, (turpmāk – Sabiedrība) ir 

nodibināta ar mērķi nodrošināt atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu, apstrādi, pārstrādi un 

izvietošanu (apsaimniekošanu) atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, līdz ar to, nodrošināt ar minētās 

funkcijas izpildi saistīto pārvaldes uzdevumu. Sabiedrības kapitāla daļas (100%) kapitālsabiedrībā 

pieder Krustpils novada pašvaldībai. 

Sabiedrība Krustpils novada administratīvajā teritorijā veiksmīgi nodrošina no likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināt 

atkritumu izvešanas un savākšanas kontroli. Sabiedrības darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmā daļas 1., 3. un 5.punktam.    

Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa nosaka, ka „Šā likuma 15.pantā paredzēto 

autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no 

attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.” Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir „gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību [..] atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole [..].”, un trešo daļu „No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu 

pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums”, kā arī 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas 

par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, pašvaldības 

autonomās funkcijas jānodod tās dibinātajai kapitālsabiedrībai, noslēdzot Deleģēšanas līgumu 

(projekts pievienots).   

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 

iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 

ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 

vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk nekā pašvaldība.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  7. panta otro daļu, 15.panta pirmās daļās 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu 431  panta pirmo un trešo daļu  un 

45.panta otro un piekto daļu, 46.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmo daļu un 

18.panta septīto daļu, Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 21.decembra lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 19., 7.) „Par atsevišķu no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu deleģēšanu 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”” , atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

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

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

Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 



1. Apstiprināt Deleģēšanas līgumu (pielikumā). 

2. Domes lēmumu ar Deleģēšanas līgumu pielikumā, triju darba dienu laikā pēc tā 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā, 

parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas, slēgt 

Deleģēšanas līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, pašvaldības 

autonomo funkciju – nodrošināt atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli. 

4. Pēc saskaņojuma saņemšanas uzdot juristam triju darba dienu laikā organizēt Deleģēšanas 

līguma noslēgšanu. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam informāciju par deleģētajiem pārvaldes 

uzdevumiem, kā arī Deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no tā noslēgšanas dienas publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv.  

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

3. 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa pārrēķinu 

Ziņo  A.Rutko 

Jautā J.Pastars, atbild A.Rutko. Jautā P.Gravāns, atbild A.Rutko. Jautā Dz.Skalbe, atbild A.Rutko. 

Jautā P.Gravāns, atbild A.Rutko. 

Izsakās I.Jaksone, P.Gravāns, paskaidro K.Pabērzs. 

Izsakās D.Vītola, I.Jaksone, K.Pabērzs. Jautā D.Vītola, atbild K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Rutko, I.Nereta. Paskaidro K.Pabērzs. 

Jautā P.Gravāns, atbild A.Rutko. Jautā K.Pabērzs, atbild A.Rutko. Izsakās J.Pastars, P.Gravāns. 

Jautā K.Pabērzs, atbild R.Ragainis. 

Izsakās I.Jaksone, J.Pastars. Paskaidro A.Rutko, R.Ragainis. 

 Izsakās P.Gravāns, atbild A.Rutko. 

Izsakās K.Pabērzs, D.Broka, J.Pastars, iebilst A.Rutko. Izsakās K.Pabērzs. 

 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

SIA „Spunģēni - Daugavieši” lūdz pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas tarifu atbilstoši 

2015. gada izmaksām, kas saistītas ar izmaksu pieaugumu apglabājamo sadzīves atkritumu apjomam. 

Lai uzņēmums arī turpmāk varētu strādāt un nodrošināt sauso sadzīves atkritumu izvešanu 2016.gadā, 

ir sagatavots jauns tarifa projekts un iesniegts Krustpils novada pašvaldībā apstiprināšanai.  

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus 

secinām, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši” ar 2012.gada 1.janvāri ir 

nodota atkritumu apsaimniekošanas funkcijas izpilde Krustpils novada administratīvajā teritorijā. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 2.,5.un 6.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Gundars Kalve, 

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

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Dace Broka, 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (5 balsis) , Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

http://www.krustpils.lv/


1. Ar 2016.gada 1.februāri noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu EUR 14,35 (četrpadsmit 

euro un 35 centi) bez PVN,  PVN 21%  EUR 3,01  ( trīs euro un 01 cents), kopā  EUR  

17,36 ( septiņpadsmit euro un 36 centi) par 1 (vienu) m3. 

2. Ar 2016.gada 01.februāri noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu vienam daudzdzīvokļu 

mājas iedzīvotājam EUR 1,41 (viens euro un 41 cents) bez PVN, PVN 21%  EUR 0,30 ( 30 

centi), kopā  EUR 1,71 ( viens euro un 71 cents) vienam cilvēkam  mēnesī. 

3. Ar 2016.gada 1.februāri noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu viensētās dzīvojošajiem 

– EUR 2,08 ( divi euro 08 centi ) bez PVN,  PVN 21%  EUR 0,44    (44centi), kopā  EUR 

2,52 (divi euro un 52 centi) no mājsaimniecības, par 1 (vienu) 0,12 m³ (120 l) maisu mēnesī.  

4. Iepriekš pieņemtie atkritumu apsaimniekošanas tarifi zaudē savu spēku ar 2016.gada 

01.februārī. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raivis 

Ragainis. 

 
Sagatavoja A.Rutko 

 
4. 

Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, (turpmāk – Sabiedrība) ir 

nodibināta ar mērķi nodrošināt Krustpils novada administratīvās teritorijas ielu, ceļu un laukumu 

ikdienas uzturēšanu, līdz ar to, nodrošināt ar minētās funkcijas izpildi saistīto pārvaldes uzdevumu. 

Sabiedrības kapitāla daļas (100%) kapitālsabiedrībā pieder Krustpils novada pašvaldībai. 

Sabiedrība Krustpils novada administratīvajā teritorijā veiksmīgi nodrošina no likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināt 

ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanu. Sabiedrības darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmā daļas 1., 3. un 5.punktam.    

Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa nosaka, ka „Šā likuma 15.pantā paredzēto 

autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no 

attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.” Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir „gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību [..]ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšanu [..].”, un trešo daļu „No katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums”, 

kā arī 21.panta pirmās daļas 23.punktu „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā 

minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par 

šo funkciju izpildi”, pašvaldības autonomās funkcijas jānodod tās dibinātajai kapitālsabiedrībai, 

noslēdzot Deleģēšanas līgumu (projekts pievienots).   

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 

iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 



ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 

vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk nekā pašvaldība.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  7. panta otro daļu, 15.panta pirmās daļās 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu 431  panta pirmo un trešo daļu  un 

45.panta otro un piekto daļu, 46.pantu, 2011.gada 21.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 19., 7.) 

„Par atsevišķu no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu deleģēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” par funkcijas – nodrošināt ielu un ceļu ikdienas 

uzturēšanu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt Deleģēšanas līgumu (pielikumā), 

2.Domes lēmumu ar Deleģēšanas līgumu pielikumā, triju darba dienu laikā pēc tā 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā, 

parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas, slēgt 

Deleģēšanas līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, pašvaldības 

autonomo funkciju – nodrošināt ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanu. 

4. Pēc saskaņojuma saņemšanas uzdot juristam triju darba dienu laikā organizēt Deleģēšanas 

līguma noslēgšanu. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam informāciju par deleģētajiem pārvaldes 

uzdevumiem, kā arī Deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no tā noslēgšanas dienas publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv.  

 

 

 

5. 

Par Krustpils novada domes lēmumu atcelšanu 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 2012.gada 21.novembrī ar Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 18., 41.,42. 

p), nodoti atsavināšanai nekustamie īpašumi – “Svētiņi” Variešu pagasts un “Zelmeņi” Mežāres 

pagasts, kuri tobrīd nebija uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.   

2013.gada 27.decembrī  ar Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.24) 7.punkts, 

nodots atsavināšanai zemesgabals – “Saulītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kuru par domē 

noteikto cenu, atsavināšanas ierosinātājs nav nopircis. 

2014.gada 19.novembrī ar Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.15 ) 34.punkts, 

apstiprināts izsoles rezultāts, par nenotikušu izsoli, ar šī lēmuma 3.punktu, uzliekot Krustpils novada 

pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 

apkures katlam PROTHERM, modelim LNB 50, izgatavošanas gads 1/2004 pārdošanu par brīvu 

cenu. 

Pastāvot šādai situācijai, ir atceļams pilnībā  2012.gada 21.novembra  Krustpils novada domes 

lēmums sēdes (protokols Nr. 18., 41.,42) un 2013.gada 27.decembra  Krustpils novada domes lēmums 

http://www.krustpils.lv/


sēdes (protokolu Nr.24.7) un atceļams  2014.gada 19.novembra, Krustpils novada domes lēmums 

sēdes (protokols Nr.15.,34) 3.punkts.  

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

- likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.pantu otro daļu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

3.pantu,  

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atcelt 2012.gada 21.novembra Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 18., 

41.,42) 

2. Atcelt 2013.gada 27.decembra  Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokolu Nr.24.,  7.) 

3. Atcelt 2014.gada 19.novembra Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr.15., 34) 

3.punktu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

6. 

Par Pašvaldības sociālā dienesta un klienta līguma apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Izskata  2015.gada 1.decembra Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” vēstuli 

Nr. 1-6/383 „Par līguma grozījumiem”, kurā lūdz aktualizēt pašvaldības sociālā dienesta un klienta 

līgumu par ievietošanu pansionātā, sniedzot detalizētu pakalpojumu saturu. 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

- 03.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” 4.punktu, 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt līguma paraugu Pašvaldības sociālā dienesta un klienta līgumam. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada  pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 

direktorei. 

 

 



 

7. 

Par grozījumiem 25.02.2015. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2015/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā J.Pastars, atbild I.Lauva. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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 

2015.gadam”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, 

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

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), 

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

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2015/10 „Grozījumi 

25.02.2015. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/2 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 

 

 

8. 

Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes lēmumā (sēdes protokols Nr.15., 5) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu  

strukturālajām izmaiņām” 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā J.Puriškevičs, atbild R.Ragainis. Izsakās G.Kalve, atbild R.Ragainis. 

Izsakās P.Gravāns, atbild R.Ragainis. Izsakās D.Broka, atbild R.Ragainis. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs. 

Jautā J.Pastars, atbild R.Ragainis. Izsakās D.Broka, R.Ragainis. Jautā P.Gravāns, atbild R.Ragainis. 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. 

Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs, atbild R.Ragainis. 

Paskaidro I.Stupāne, izsakās K.Pabērzs. Jautā K.Pabērzs, atbild R.Ragainis. Jautā J.Puriškevičs, 

atbild R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs, R.Ragainis. 

 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 

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

komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Lēmuma 1.punktā aizstāt vārdu “janvāri” ar vārdu “februāri”. 



2. Uzdot izpilddirektoram līdz 2016.gada 8.janvārim nodrošināt Darba samaksas nolikuma un 

pielikumu izstrādi, izsūtīt nolikumu deputātiem. 

 

 

9. 

Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra domes lēmumā (sēdes protokols Nr. 16.,4) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku  

amata vienību un slodžu strukturālajām izmaiņām” 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 

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

komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, atklāti 

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Lēmuma 1.punktā aizstāt vārdu “janvāri” ar vārdu “februāri”. 

2. Uzdot izpilddirektoram līdz 2016.gada 8.janvārim nodrošināt Darba samaksas nolikuma un 

pielikumu izstrādi, izsūtīt nolikumu deputātiem. 

 

 

10. 

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 Izskata 2015.gada 3.decembra Krustpils pagasta pārvaldes vēstuli Nr.5-8/15/45 “Par telpu 

izīrēšanu” un biedrības “Daugaviņa” dibinātāju iesniegumu, kurā lūdz iznomāt nedzīvojamās telpas 

pēc adreses “Kalmītes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, lūdzot atļauju iznomātās telpās reģistrēt 

biedrības juridisko adresi. 

Vienlaicīgi, norādot, ka biedrības darbība tiks vērsta uz nozīmīgu labumu gūšanu sabiedrības 

daļai, ir vērsta uz labdarību, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstu.  

Krustpils pagasta pārvalde piekrīt biedrībai “Daugaviņa”, izīrēt nedzīvojamās  telpas pēc 

adreses “Kalmītes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,  



- 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „ Noteikumi par publiskas personas 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 3. un 7.punktu, 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt jaundibināmajai biedrībai “Daugaviņa” nedzīvojamās telpas “Kalmītes”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, 30.2 kv.m platībā ar tiesībām reģistrēt biedrības  juridisko adresi. 

2. Slēgt telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem, piemērojot pašvaldības noteikto izcenojumu. 

3. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, desmit darba dienu 

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

11. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

 

Informē K.Pabērzs, lūdz papildināt 1. un 3. lēmuma projekta punktu ar “Variešu pagasta pārvaldei”   

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 

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

komitejas sēdē. 

Krustpils novada domē ir saņemts Variešu pagasta dzīvojamās mājas "Varieši 1" dzīvokļu īpašnieku  

1.07.2015.g. kopsapulces protokols  ar lūgumu mainīt mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju. 

Izskatot Variešu pagasta, "Varieši 1" dzīvokļu īpašnieku iesniegtos dokumentus: 

1. “Varieši 1” dzīvokļu īpašnieku  01.07.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību pārņemt minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu.  

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada dome  konstatē, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 8., 12) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā”  1.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.1, 

nodeva pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši”, t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā "Varieši 1". 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krustpils novada, Variešu pagastā, "Varieši 1"  dzīvokļu 

īpašnieku sapulces protokola, izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši atteikties no 

Krustpils novada pašvaldības SIA  “Spunģēni - Daugavieši" māju pārvaldīšanas 

pakalpojuma un lūdz Krustpils  novada pašvaldības pārņemt minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu. 

4. Lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošanu Krustpils  

novada pašvaldībai ir pieņemts, atbilstoši Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" (turpmāk-Likums) 51. panta otro daļu. 



 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 2l.panta 27.punktu, 

likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu, kura nosaka, 

ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas 

tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars 

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

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

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

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā, "Varieši 1" pārņemt 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  Krustpils  novada pašvaldības Variešu pagasta 

pārvaldei, parakstot dzīvojamo māju nodošanas - pieņemšanas aktus. 

2. Uzdot izpilddirektoram izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju.  

3. Uzdot SIA “Spunģēni - Daugavieši" viena mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodot 

dzīvojamās mājas Krustpils novada, Variešu pagastā, "Varieši1" apsaimniekošanas 

funkcijas Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldei, vienlaicīgi nodot esošo 

finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas pakalpojuma 

sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un 

uzkrājumiem, kā arī māju lietas.  

4. Kancelejai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši". 

5. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 

 

 

 

12. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā  pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada domē ir saņemts Kūku pagasta dzīvojamās mājas, Zīlānu ielas 122 iedzīvotāju  

2.12.2015.g. pavadvēstule un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols  ar lūgumu mainīt mājas 

pārvaldītāju un apsaimniekotāju. 

Izskatot Kūku pagasta, Zīlānu ielas 122 iedzīvotāju iesniegtos dokumentus: 

1. Kūku pagasta, Zīlānu ielas 122 dzīvokļu īpašnieku 30.11.2015.g. kopsapulces protokols Nr.2  

ar lūgumu mainīt dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekotāju  un lūdz Krustpils  novada 

pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības Krustpils novada 

pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada dome  konstatē, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 8., 12) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā”  1.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.1, 

nodeva pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-



Daugavieši”, t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā Kūku pagasts, Zīlānu iela 122.    

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krustpils novada, Kūku pagastā, Zīlānu iela 122  dzīvokļu 

īpašnieku sapulces protokola, izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši atteikties no 

Krustpils novada pašvaldības SIA  “Spunģēni - Daugavieši" māju pārvaldīšanas pakalpojuma 

un lūdz Krustpils  novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldi pārņemt minētās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

4. Lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošanu Krustpils  

novada pašvaldībai ir pieņemts, atbilstoši Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" (turpmāk-Likums) 51. panta otro daļu. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 2l.panta 27.punktu, 

likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu, kura nosaka, 

ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- 

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

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā, Zīlānu iela 122  pārņemt 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  Krustpils  novada pašvaldības Kūku pagasta 

pārvaldei, parakstot dzīvojamo māju nodošanas - pieņemšanas aktus. 

2. Uzdot izpilddirektoram izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju. 

3. Uzdot SIA “Spunģēni - Daugavieši" viena mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodot 

dzīvojamās mājas Krustpils novada, Kūku pagastā, Zīlānu iela 122 apsaimniekošanas 

funkcijas Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei, vienlaicīgi nodot esošo 

finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas pakalpojuma 

sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un 

uzkrājumiem, kā arī māju lietas.  

4. Kancelejai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši". 

5. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 

 

 

13. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

 

Informē K.Pabērzs, lūdz papildināt 1. lēmuma projekta punktu ar “Variešu pagasta pārvaldei”   

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada domē ir iesniegti Variešu pagasta dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokoli  ar lūgumu veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Izskatot dzīvojamo māju: 

1. “Māja Nr. 3 Variešos” dzīvokļu īpašnieku 29.06.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt 

dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – 

SIA “Spunģēni Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību pārņemt minētās mājas 



pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.  

2.  “Māja Nr.4 Variešos” dzīvokļu īpašnieku  29.06.2015.protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās 

mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA 

“Spunģēni Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību pārņemt minētās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.  

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada dome  konstatē, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 8., 12) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā”  1.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nodeva 

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši”, 

t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājās:  “Māja Nr.3 Variešos”; “Māja Nr.4 Variešos”. 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā, “Māja Nr.3 Variešos”, 

“Māja Nr.4 Variešos” dzīvokļu īpašnieku sapulces protokoliem, izriet, ka mājas dzīvokļu 

īpašnieki nolēmuši atteikties no Krustpils novada pašvaldības SIA   “Spunģēni - Daugavieši" 

māju pārvaldīšanas pakalpojuma un lūdz Krustpils  novada pašvaldību pārņemt minēto māju 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

4. Lēmumi „par” dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošanu Krustpils  

novada pašvaldībai ir pieņemti, atbilstoši Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" (turpmāk-Likums) 51. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka, ja dzīvojamā mājā 

privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, pašvaldība 

var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Minētā likuma norma piešķir 

izvēles tiesību, kas Pašvaldībai dod tiesības izvēlēties, nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesības, vai nenodot.  

 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 2l.panta 27.punktu, 

likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu un 51.pantu, 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā, “Māja Nr.3 Variešos”, 

“Māja Nr.4 Variešos” pārņemt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  Krustpils  

novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldei, parakstot dzīvojamo māju nodošanas - 

pieņemšanas aktus. 

2. Uzdot izpilddirektoram izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju. 

3. Uzdot SIA “Spunģēni - Daugavieši" viena mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodot 

dzīvojamo māju apsaimniekošanas funkcijas Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta 

pārvaldei, vienlaicīgi nodot esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par 

apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto 

apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un uzkrājumiem, māju lietas. 

4. Kancelejai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši". 

5. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 



14. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā  pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu 

 

Jautājums izskatīts 22.12.2015. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada domē ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes iesniegums Nr. 6-8/15/161 no 

16.10.2015.g. un dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoli  ar lūgumu veikt 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Izskatot Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu un dzīvojamo māju: 

1. “Kūkas Nr.1” dzīvokļu īpašnieku 15.10.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei. 

2.  “Kūkas Nr.2” dzīvokļu īpašnieku 15.10.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei. 

3.  “Kūkas Nr.3” dzīvokļu īpašnieku 15.10.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei.  

4.  “Kūkas Nr.4” dzīvokļu īpašnieku 15.10.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei. 

5.  “Kūkas Nr.5” dzīvokļu īpašnieku 15.10.2015.g. protokols ar lūgumu lauzt dzīvojamās mājas 

kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pārvaldnieku – SIA “Spunģēni 

Daugavieši” un lūdz Krustpils  novada pašvaldību nodot minētās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada dome  konstatē, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 8., 12) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā”  1.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nodeva 

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši”, 

t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājās: “Kūkas Nr.1”, “Kūkas Nr.2”, “Kūkas Nr. 3”, 

“Kūkas Nr. 4”, “Kūkas Nr. 5”. 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā, “Kūkas Nr.1”, “Kūkas 

Nr.2”, “Kūkas Nr. 3”, “Kūkas Nr. 4”, “Kūkas Nr. 5” dzīvokļu īpašnieku sapulces protokoliem, 

izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši atteikties no Krustpils novada pašvaldības SIA   

“Spunģēni - Daugavieši" māju pārvaldīšanas pakalpojuma un lūdz Krustpils  novada 

pašvaldības Kūku pagasta pārvaldi pārņemt minēto māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

4. Lēmumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošanu Krustpils  

novada pašvaldībai ir pieņemti, atbilstoši Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" (turpmāk-Likums) 51. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka, ja dzīvojamā mājā 

privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, pašvaldība 

var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Minētā likuma norma piešķir 

izvēles tiesību, kas Pašvaldībai dod tiesības izvēlēties, nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesības, vai nenodot. 

    



 

Izsakās G.Kalve, aicina balsot par lēmuma projektu, bet no lēmuma projekta ierosina izņemt māju 

“Kūkas Nr.2”. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild G.Kalve. Izsakās V.Stiebriņa, D.Broka. 

Komentē K.Stars, brīdina par riskiem, kas var rasties, ja siltinātās ēkas “Kūkas Nr.2” 

apsaimniekošanas funkcijas no SIA “Spunģēni - Daugavieši" pārņem Krustpils novada pašvaldības 

Kūku pagasta pārvalde. 

Jautā D.Broka, atbild K.Stars, A.Rutko. Jautā J.Pastars, atbild K.Stars. Izsakās Dz.Skalbe, I.Jaksone. 

 

J.Pastars ierosina no lēmuma projekta izņemt “Kūkas Nr.2”. 

Izsakās D.Broka, K.Pabērzs, A.Rutko, I.Nereta. 

 

Sēdes vadītājs lūdz balsot par lēmuma projektu, izņemot ārā “Kūkas Nr.2”. 

 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 2l.panta 27.punktu, 

likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu un 51.pantu, 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa. Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā, Kūkas, “Kūkas Nr.1”, 

“Kūkas Nr. 3”, “Kūkas Nr. 4”, “Kūkas Nr. 5”  pārņemt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

tiesības  Krustpils  novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldei, parakstot dzīvojamo māju 

nodošanas - pieņemšanas aktus. 

2. Uzdot izpilddirektoram izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju.  

3. Uzdot SIA “Spunģēni - Daugavieši" viena mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodot 

dzīvojamo māju Krustpils novada, Kūku pagastā, Kūkas, “Kūkas Nr.1”, “Kūkas Nr. 3”, 

“Kūkas Nr. 4”, “Kūkas Nr. 5” apsaimniekošanas funkcijas Krustpils novada pašvaldības Kūku 

pagasta pārvaldei, vienlaicīgi nodot esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par 

apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto 

apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un uzkrājumiem, kā arī māju lietas. 

4. Kancelejai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši". 

5. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:30 

 

Sēdes vadītājs (personīgais paraksts 30.12.2015.) K.Pabērzs  

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 

  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 29.12.2015.lēmumam  

“Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar  

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”” 

 (prot.Nr.17, 2.p.) 

Deleģēšanas līgums 

Jēkabpilī, 201__.gada ___.___________ 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009118116, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza personā, kas darbojas uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 62.panta 4.punkta pamata (turpmāk – Pašvaldība) 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, reģistrācijas nr.45403015460, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās valdes locekļa Kārļa Puriņa personā, kas darbojas 

saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Sabiedrība) (turpmāk arī – puses), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”  7. panta otro daļu, 15.panta pirmās daļās 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 

27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 

42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu 431  panta pirmo un trešo daļu  un 45.panta otro un piekto 

daļu, 46.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmo daļu un 18.panta septīto daļu, 

Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 21.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 19., 7.) „Par 

atsevišķu no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu deleģēšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”” , ievērojot, ka pašvaldībai ar likumu piešķirtas tiesības 

patstāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par 

kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, un atbildēt par to, autonomo funkciju pildīšanai 

pašvaldība dibināt un ar saviem līdzekļiem piedalīties  kapitālsabiedrībās. Pašvaldības pārvaldes 

uzdevumu, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kontroli Krustpils novada  

administratīvajā teritorijā, izpildes nodrošināšanai ir izveidota Sabiedrība. 

Sabiedrība ir Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā  100 % kapitāla daļas pieder 

Krustpils novada pašvaldībai. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas 

izpildes kontroli, un to, ka šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildē (organizēšanā) iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, noslēdz šādu Deleģēšanas 

Līgumu: 

I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi 

 

1. Pašvaldība deleģē Sabiedrību, un Sabiedrība apņemas izpildīt Deleģēšanas līguma 

noteiktajā kārtībā šādus pārvaldes uzdevumus (turpmāk – Uzdevumi):  

1.1. nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas izpildes kontroli, t. sk.: 

1.1.1. nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu 

un uzglabāšanu, 

1.1.2. nodrošināt sadzīves atkritumu šķirošanu un pārstrādi, reģenerāciju 

 2. Uzdevumu izpildei iespēju robežās piesaistīt Eiropas Savienības finanšu instrumentus un 

finansējumu, piedalīties Eiropas Savienības projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju 

savas kompetences robežās. 

 3. Līguma 1.punktā minētos Uzdevumus Sabiedrība nodrošina Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

 4. Sabiedrība, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tās rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā 

bāze un darbaspēka resursi Uzdevumu izpildei. 



 5. Pašvaldība nodrošina Līgumā paredzēto Uzdevumu uzraudzību un Līguma izpildes 

kvalitātes novērtējumu. 

II. Pušu saistība un atbildība 

6. Uzdevumu izpildē Sabiedrība seko labas pārvaldības principam, ievēro normatīvo aktu 

prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un 

kapitālsabiedrībām. 

7. Sabiedrība apņemas: 

7.1. Līguma darbības laikā patstāvīgi veikt deleģētos Uzdevumus normatīvajos aktos un 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, 

pieejamības, regularitātes un kvalitātes pakalpojumu saņemšanu; 

7.2.  veicina dalīto sadzīves atkritumu savākšanu; 

7.3. sagatavot Uzdevumu izpildei nepieciešamos līgumu projektus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un organizēt līgumu parakstīšanu; 

7.4. iekasēt atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pašvaldības 

noteikto maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu un 

sadzīves atkritumu nogādāšanu līdz atkritumu poligoniem no atkritumu radītājiem un valdītājiem. 

Iekasētā maksa izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā 

izpildei un dabas resursu nodokļa nomaksai. Sabiedrība citu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem 

un par šo līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu var iekasēt tikai tad, ja maksas pakalpojumu 

cenrādi apstiprinājusi Krustpils novada dome; 

7.5. patstāvīgi veikt visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu 

īstenošanai un attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā veic materiālo resursu 

iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā 

līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti. Ja pilnvarotā persona paredz 

uzņemties saistības, kas pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, šādu saistību uzņemšanās viss pirms 

saskaņojuma ar Krustpils novada domi vai tās pilnvarotu personu; 

7.6. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

7.8.Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Pašvaldībai atskaiti par saņemtā 

finansējuma izlietojumu. 

8. Sabiedrība uzdevumu izpildē pārstāv Pašvaldību valsts, pašvaldību iestādēs un tiesā, tajā 

skaitā: 

8.1. ceļ tiesā prasības par parādu piedziņu vai zaudējumu atlīdzību; 

8.2. ceļ tiesā prasības par ar Uzdevumu saistītu līgumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi; 

8.3. pilda Krustpils novada Domes lēmumus. 

9. Sabiedrība nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu Uzdevumu izpildi, izņemot nepārvaramas 

varas gadījumos. Par nepārvaramu varu šā Līguma izpratnē tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav 

atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz šā Līguma izpildi un kuru nevarēja paredzēt Līguma 

slēgšanas brīdī. 

10. Sabiedrība normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā ir tiesīga prasīt un bez 

maksas saņemt Uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no Pašvaldības, tās iestādēm un 

kapitālsabiedrībām. 

11. Sabiedrība sniedz iedzīvotājiem paskaidrojumus, kā arī motivētas atbildes uz saņemtajiem 

iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem saistībā ar Līguma izpildi. 

12. Sabiedrība regresa kārtībā atlīdzina Pašvaldībai mantiskos zaudējumus un personisko 

kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā, 

kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā. 

13. Ja Sabiedrība, objektīvu iemeslu dēļ, nespēj nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu 

izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā par 



to rakstveidā informē Pašvaldību, kura ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga uz laiku apturēt ar Līgumu 

nodoto Uzdevumu izpildi. 

14. Pašvaldība:  

14.1. apņemas sniegt Sabiedrībai visu nepieciešamo un Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

kas attiecas uz Līguma izpildi; 

14.2. ir tiesīga prasīt un saņemt jebkāda veida informāciju un paskaidrojumus no Sabiedrības 

saistībā ar Uzdevumu izpildi; 

14.3. iegulda Sabiedrības pamatkapitālā Pašvaldības budžetā paredzētos finanšu līdzekļus šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā; 

14.4. veic Sabiedrības darbības kontroli šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citas 

Pašvaldības funkcijas attiecībā uz Uzdevumu izpildi. 

15. Pašvaldība ir tiesīga veikt saistībā ar Uzdevumu izpildi Sabiedrības noslēgto līgumu 

pārbaudi. 

16. Pašvaldība atbild par to funkciju, kurās ietilpst Uzdevumi, izpildi kopumā, un no sava 

budžeta atlīdzina zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai. 

17. Pašvaldība regresa kārtībā pieprasa no Sabiedrības zaudējumu atlīdzināšanu, ja: 

17.1. zaudējumi radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā; 

17.2. Sabiedrība neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģētos uzdevumus. 

 

III. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi 

18. Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu 

līdzekļus un Pašvaldības piešķirto finansējumu uzdevumu izpildei. 

19. Uzdevumu izpildes finansējumu veido: 

19.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības, tai skaitā samaksa par Maksas 

pakalpojumiem; 

19.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu institūciju finansējums, kas piešķirts projektu 

īstenošanai, ja tāds ir; 

19.3. Pašvaldības piešķirtais finansējums dotāciju/investīciju veidā. 

20. Ja Sabiedrības gūtais finansējums no pakalpojumu sniegšanas pilnībā nenodrošina 

pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona var iesniegt pašvaldībai finanšu līdzekļu 

nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus. 

21. Pašvaldība izskata Sabiedrības iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un 

aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Krustpils novada 

pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 22. Jebkuru papildus finansējumu, dotāciju Sabiedrībai piešķir katra saimnieciskā gada 

ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 23. Pašvaldības piešķirto finansējumu Sabiedrībai pārskaita pašvaldības noteiktā kārtībā. 

Sabiedrība pašvaldības un pašvaldības budžetu regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā sniedz 

atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 24. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par Sabiedrībai iedalīto finanšu līdzekļu 

izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav 

izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Sabiedrība tos pilnībā vai daļā atmaksā pašvaldības budžetā 

attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros apdraud 

pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu iedzīvotājiem, pašvaldība var slēgt 

vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā. 

 25. Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevuma izpildes laikā iegūtos finanšu 

līdzekļus un Uzdevuma izpildei piešķirto Pašvaldības finansējumu. 

26. Atbilstoši Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumam par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 



sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra paziņojumam par 

Eiropas Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējās 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu jebkura darbība, kas ietver preču vai pakalpojumu 

piedāvāšanu tirgū, ir saimnieciska darbība, kurai tiek piemēroti Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 106., 107. vai 108.panta noteikumi. 

 

IV. Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

27. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem: 

27.1. Uzdevumu izpildes efektivitāte; 

27.2. kā Sabiedrība informē Pašvaldību par tās darbību, plānoto un izdarīto; 

27.3. Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma piesaiste, izstrādāto un 

realizēto sadarbības projektu un inovāciju projektu skaits, ja tādi īstenoti; 

27.4. projektu realizācijas efektivitāte; 

27.5. noslēgto līgumu izpildes atbilstība tiesību normām, tai skaitā civiltiesisko strīdu 

atrisināšana ārpustiesas kārtībā; 

27.6. iedzīvotāju uzklausīšana uzdevumu izpildē, tai skaitā iedzīvotājiem ērtos laikos 

organizēta pieņemšana, savlaicīga atbilžu sniegšana uz iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, 

pamatoto un nepamatoto sūdzību skaits; 

27.7. iedzīvotāju parādu apmērs par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem; 

27.8. Sabiedrības radīto zaudējumu Pašvaldībai apmērs. 

 

V. Sabiedrības darbības uzraudzība 

28. Sabiedrība attiecībā uz Uzdevumu izpildi atrodas Pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā.   

29. Pašvaldības izpilddirektors nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību 

un kvalitātes analīzi. 

30. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs: 

30.1. pieprasīt informāciju par Uzdevumu izpildi; 

30.2. apkopot Sabiedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbaudīt Sabiedrības 

sagatavotos Pašvaldības finanšu līdzekļu pieprasījumus; 

30.3. veikt Uzdevumu izpildes kontroli un novērtēt Uzdevumu izpildes kvalitāti; 

30.4. īstenot citas tiesības un pienākumus, kas atbilst Pašvaldības kompetencei un 

nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei. 

31. Konstatējot izpildes kvalitātes un kvantitātes neatbilstības deleģēto Uzdevumu izpildē, 

Pašvaldības izpilddirektors dod rakstiskus norādījumus, kā arī nosaka termiņus trūkumu novēršanai. 

32. Lai pārliecinātos par deleģēto Uzdevumu izpildes atbilstību Līguma un normatīvo aktu 

prasībām, Pašvaldība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus. 

 

VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

33. Sabiedrībai ir pienākums reizi gadā (līdz 1.februārim) – iesniegt Pašvaldībai rakstveidā 

sagatavotu atskaiti par Uzdevumu izpildi iepriekšējā gadā, t. sk. par Pašvaldības finansējuma 

izlietojumu Uzdevumu izpildei un kritēriju izpildes rādītājiem. Atskaitē iekļaut: 

33.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi; 

33.2. saņemto Uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu; 

33.3. nākamā kalendārā gada Uzdevumu izpildes darbības plānu, tajā skaitā plānotos 

publiskos iepirkumus; 

33.4. pārskatu par noslēgtajiem līgumiem saistībā ar Uzdevumu izpildi; 



33.5. pārskatu par veiktajiem publiskajiem iepirkumiem; 

33.6. deleģēto uzdevumu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji; 

33.7. resursu izlietojums un to efektivitātes vērtējums; 

33.8. pārskatu par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma piesaisti, 

izstrādāto un realizēto sadarbības projektu un inovāciju projektu skaitu; 

33.9. sasniegto rezultātu atbilstība plānotajam Sabiedrības darbam; 

33.10. iedzīvotāju parādu apmērs un informācija par veiktajām darbībām parādu piedziņai. 

34. Līguma 28.punktā noteikto Sabiedrības atskaiti Pašvaldība izskata kārtējā Domes sēdē pēc 

atskaites saņemšanas.  

35. Pārraudzības pienākuma īstenošanai pašvaldības izpilddirektors jebkurā laikā, neievērojot 

Līguma 33.punktā minēto termiņu, ir tiesīgs pieprasīt un Sabiedrībai ir pienākums sniegt atskaiti par 

Uzdevumu izpildes gaitu. 

VII. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana 

36. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz trīs gadiem. 

37. Līgums var tikt grozīts Pusēm vienojoties. Līguma papildinājumi, labojumi un grozījumi 

ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. 

38. Līgums ir izbeidzams, ja šādu uzdevumu nosaka normatīvie akti. Šādā gadījumā Līgums 

izbeidzams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

39. Puse vienpusēji var uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj vai nepilda 

Līguma noteikumus, vai pastāv citi būtiski apstākļi, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

VIII. Citi noteikumi 

40. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Līguma Pusēm, tiek risinātas sarunu ceļā, ja 

vienošanās netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvija Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

41. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām. 

Viens Līguma eksemplārs glabājas Pašvaldībā, otrs - Sabiedrībā. 

IX. Pušu paraksti 

Pašvaldība  Sabiedrība   

Krustpils novada pašvaldība    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši” 

Rīgas iela 150a,Jēkabpilī, LV-5202 Rīgas iela 150a,Jēkabpilī, LV-5202 

Reģ. Nr. 90009118116 Reģ. Nr. 45403015460 

Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs  

 

___________________K.Pabērzs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši”  valdes loc. 

___________________K.Puriņš 

 

  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 29.12.2015.lēmumam  

“Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar  

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”” 

 (prot.Nr.17, 4.p.) 

 

Deleģēšanas līgums 

 

Jēkabpilī, 201___.gada ___.______________ 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009118116, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza personā, kas darbojas uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 62.panta 4.punkta pamata (turpmāk – Pašvaldība) 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, reģistrācijas nr.45403015460, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās valdes locekļa Kārļa Puriņa personā, kas darbojas 

saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Sabiedrība) (turpmāk arī – puses), 

 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  7. panta otro daļu, 15.panta pirmās daļās 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu 431  panta pirmo un trešo daļu  un 

45.panta otro un piekto daļu, 46.pantu, Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 21.decembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 19., 7.) „Par atsevišķu no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu 

deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”” ,  

 

ievērojot, ka pašvaldībai ar likumu piešķirtas tiesības patstāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, 

organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, 

un atbildēt par to, autonomo funkciju pildīšanai pašvaldība dibināt un ar saviem līdzekļiem piedalīties  

kapitālsabiedrībās, 

  

ievērojot to, ka pašvaldības pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar ielu, ceļu un laukumu ikdienas 

uzturēšanu Krustpils novada  administratīvajā teritorijā, izpildes nodrošināšanai ir izveidota 

Sabiedrība, 

 

ievērojot to, ka Sabiedrība ir Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā  100 % 

kapitāla daļas pieder Krustpils novada pašvaldībai. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt ielu un 

ceļu ikdienas uzturēšanas,  izpildes kontroli, un to, ka šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams skaidri 

definēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē (organizēšanā) iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, 

noslēdz šādu Deleģēšanas Līgumu: 

 

 

I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi 

1. Pašvaldība deleģē Sabiedrību, un Sabiedrība apņemas izpildīt Deleģēšanas līguma 

noteiktajā kārtībā šādus pārvaldes uzdevumus (turpmāk – Uzdevumi):  

1.1. ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas funkcijas; 

1.2. pašvaldības ceļu un ielu mehanizētā uzturēšana, ceļu (ielu) ar grants segumu uzturēšanu, kā arī 

seguma (bedres un apmales) remontdarbu veikšanu; melnā seguma bedrīšu labošana; nomaļu 



planēšana, profilēšana un remonts; gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana (izņemot  Kūku un 

Krustpils pagasta administratīvā teritorijā) 

1.3. ceļu zīmju uzturēšana;  

1.4. caurteku ieziemošana un atkausēšana vai atsegšana; izskalojumu likvidēšanu; grāvju tīrīšana un 

to profila atjaunošana; segto lietus ūdens novadīšanas sistēmu (drenāža, kontrolakas, lietus ūdens 

kolektori( tīrīšana un kopšana); 

1.5. krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu atvašu pļaušana; zāles pļaušana. 

2. Uzdevumu izpildei iespēju robežās piesaistīt Eiropas Savienības finanšu instrumentus un 

finansējumu, piedalīties Eiropas Savienības projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju 

savas kompetences robežās. 

 3. Līguma 1.punktā minētos Uzdevumus Sabiedrība nodrošina Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

 4. Sabiedrība, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tās rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā 

bāze un darbaspēka resursi Uzdevumu izpildei. 

 5. Pašvaldība nodrošina Līgumā paredzēto Uzdevumu uzraudzību un Līguma izpildes 

kvalitātes novērtējumu. 

 

II. Pušu saistība un atbildība 

6. Uzdevumu izpildē Sabiedrība seko labas pārvaldības principam, ievēro normatīvo aktu 

prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un 

kapitālsabiedrībām. 

7. Sabiedrība apņemas: 

7.1. Līguma darbības laikā patstāvīgi veikt deleģētos Uzdevumus normatīvajos aktos un 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, 

pieejamības, regularitātes un kvalitātes pakalpojumu saņemšanu. 

7.2. nodrošina  pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 

apstākļos; 

 7.3.   šā līguma 7.1.apakšpunktā punktā noteiktos deleģētos pārvaldes uzdevumus veic 

atbilstoši Pašvaldības piešķirto finanšu apjomam, ņemot vērā 14.4.apakšpunkta nosacījumu. 

 7.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai, 

tai skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu 

piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti. 

Ja pilnvarotā persona paredz uzņemties saistības, kas pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, šādu 

saistību uzņemšanās visupirms saskaņojuma ar Krustpils novada domi vai tās pilnvarotu personu; 

 7.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

 7.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto 

sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš 

bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu 

saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām; 

 7.7. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai 

nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem. 

7.8. sagatavot Uzdevumu izpildei nepieciešamos līgumu projektus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un organizēt līgumu parakstīšanu; 

7.9. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 



7.10.Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Pašvaldībai atskaiti par saņemtā 

finansējuma izlietojumu. 

8. Sabiedrība uzdevumu izpildē pārstāv Pašvaldību valsts, pašvaldību iestādēs un tiesā, tajā 

skaitā: 

8.1. ceļ tiesā prasības par parādu piedziņu vai zaudējumu atlīdzību; 

8.2. ceļ tiesā prasības par ar Uzdevumu saistītu līgumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi; 

8.3. pilda Krustpils novada Domes lēmumus. 

9. Sabiedrība nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu Uzdevumu izpildi, izņemot nepārvaramas 

varas gadījumos. Par nepārvaramu varu šā Līguma izpratnē tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav 

atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz šā Līguma izpildi un kuru nevarēja paredzēt Līguma 

slēgšanas brīdī. 

10. Sabiedrība normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā ir tiesīga prasīt un bez 

maksas saņemt Uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no Pašvaldības, tās iestādēm un 

kapitālsabiedrībām. 

11. Sabiedrība sniedz iedzīvotājiem paskaidrojumus, kā arī motivētas atbildes uz saņemtajiem 

iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem saistībā ar Līguma izpildi. 

12. Sabiedrība regresa kārtībā atlīdzina Pašvaldībai mantiskos zaudējumus un personisko 

kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā, 

kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā. 

13. Ja Sabiedrība, objektīvu iemeslu dēļ, nespēj nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu 

izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā par 

to rakstveidā informē Pašvaldību, kura ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga uz laiku apturēt ar Līgumu 

nodoto Uzdevumu izpildi. 

14. Pašvaldība:  

14.1. apņemas sniegt Sabiedrībai visu nepieciešamo un Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

kas attiecas uz Līguma izpildi; 

14.2. ir tiesīga prasīt un saņemt jebkāda veida informāciju un paskaidrojumus no Sabiedrības 

saistībā ar Uzdevumu izpildi; 

14.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Sabiedrībai finanšu un materiālos 

līdzekļus, saistību nodrošinājumus kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu 

sniegšanai; 

14.4. administratīvo pasākumu  veikšanai  (autoceļa ikdienas uzturēšanas organizēšanai, 

plānošanai un vadībai) novirza 0-5% no novada iedalītiem fonda līdzekļiem; 

 14.5. veic Sabiedrības darbības kontroli šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citas 

Pašvaldības funkcijas attiecībā uz Uzdevumu izpildi. 

  15. Puses vienojas, ka Krustpils novada administratīvās teritorijās ir nozīmētas Pašvaldības  

(pagastu pārvaldēs strādājošie darbinieki), atbildīgās personas: 

15.1.Atašienes pagasta pārvaldē - Pēteris Gravāns, tālr.: 20288062 

15.2. Krustpils pagasta pārvaldē – Uldis Zirnītis, tālr.: 26118514 

15.3. Kūku pagasta pārvaldē – Dzintars Kalniņš, tālr.: 26139764 

15.4. Mežāres pagasta pārvaldē – Valērijs Indāns, tālr.: 29182143 

15.5. Variešu pagasta pārvaldē – Dace Vītola, tālr.: 20288067 

15.6. Vīpes pagasta pārvaldē – Ineta Šeinova, tālr.: 26633737 

 16.  šī Līguma 15.punkta minētām amatpersonām ir uzdots nodrošināt: 

16.1. šādas dokumentācijas pildīšanu - apsekošanas žurnālu pildīšanu; ikdienas uzturēšanas darbu 

nodošanas – pieņemšanas žurnāla pildīšanu;  tiesību aktos noteiktā kārtībā un apjomā veikt ceļu (ielu) 



apsekošanu, izdarot attiecīgus ierakstus apsekošanas žurnālā; ierakstu veikšanu par izpildītiem 

darbiem; formas 2 pārbaudi un saskaņošanu; 

16.2. izpildīto darbu pieņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana, kontrole par 

izpildītiem darbiem 

16.3. Puses vienojušās, ka Pašvaldība nodrošinās finanšu apmaksu pēc formas Nr.2, piesaistītam 

izpildītājam. 

17. Pašvaldība ir tiesīga veikt saistībā ar Uzdevumu izpildi Sabiedrības noslēgto līgumu 

pārbaudi. 

17. Pašvaldība atbild par to funkciju, kurās ietilpst Uzdevumi, izpildi kopumā, un no sava 

budžeta atlīdzina zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai. 

18. Pašvaldība regresa kārtībā pieprasa no Sabiedrības zaudējumu atlīdzināšanu, ja: 

18.1. zaudējumi radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā; 

18.2. Sabiedrība neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģētos uzdevumus. 

 

 

III. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi 

18. Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu 

līdzekļus un Pašvaldības piešķirto finansējumu uzdevumu izpildei. 

19. Uzdevumu izpildes finansējumu veido: 

19.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības, tai skaitā samaksa par Maksas 

pakalpojumiem; 

19.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu institūciju finansējums, kas piešķirts projektu 

īstenošanai, ja tāds ir; 

19.3. Pašvaldības piešķirtais finansējums dotāciju/investīciju veidā. 

20. Ja Sabiedrības gūtais finansējums no pakalpojumu sniegšanas pilnībā nenodrošina 

pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona var iesniegt pašvaldībai finanšu līdzekļu 

nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus. 

21. Pašvaldība izskata Sabiedrības iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un 

aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Krustpils novada 

pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 22. Jebkuru papildus finansējumu, dotāciju Sabiedrībai piešķir katra saimnieciskā gada 

ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 23. Pašvaldības piešķirto finansējumu Sabiedrībai pārskaita pašvaldības noteiktā kārtībā. 

Sabiedrība pašvaldības un pašvaldības budžetu regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā sniedz 

atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 24. Lai nodrošinātu kvalitatīvu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un ceļu (ielu) ikdienas 

uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pašvaldība var piešķirt Sabiedrībai 

dotāciju, maksājumus – investīcijas pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, nepārsniedzot speciāla 

budžeta plānojumam. Dotāciju, piešķir izvērtējot un pieņemot atsevišķu lēmumu. 

 25. Sabiedrība racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevuma izpildes laikā iegūtos finanšu 

līdzekļus un Uzdevuma izpildei piešķirto Pašvaldības finansējumu. 

  

IV. Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

26. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem: 

26.1. Uzdevumu izpildes efektivitāte; 

26.2. kā Sabiedrība informē Pašvaldību par tās darbību, plānoto un izdarīto; 



26.3. Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma piesaiste, izstrādāto un 

realizēto sadarbības projektu un inovāciju projektu skaits, ja tādi īstenoti; 

26.4. projektu realizācijas efektivitāte; 

26.5. Sabiedrības radīto zaudējumu Pašvaldībai apmērs. 

 

 

V. Sabiedrības darbības uzraudzība 

27. Sabiedrība attiecībā uz Uzdevumu izpildi atrodas Pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā.   

28. Pašvaldības izpilddirektors nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību 

un kvalitātes analīzi. 

29. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs: 

29.1. pieprasīt informāciju par Uzdevumu izpildi; 

29.2. apkopot Sabiedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbaudīt Sabiedrības 

sagatavotos Pašvaldības finanšu līdzekļu pieprasījumus; 

29.3. veikt Uzdevumu izpildes kontroli un novērtēt Uzdevumu izpildes kvalitāti; 

29.4. īstenot citas tiesības un pienākumus, kas atbilst Pašvaldības kompetencei un 

nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei. 

30. Konstatējot izpildes kvalitātes un kvantitātes neatbilstības deleģēto Uzdevumu izpildē, 

Pašvaldības izpilddirektors dod rakstiskus norādījumus, kā arī nosaka termiņus trūkumu novēršanai. 

31. Lai pārliecinātos par deleģēto Uzdevumu izpildes atbilstību Līguma un normatīvo aktu 

prasībām, Pašvaldība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus. 

 

VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

32. Sabiedrībai ir pienākums reizi gadā (līdz 1.februārim) – iesniegt Pašvaldībai rakstveidā 

sagatavotu atskaiti par Uzdevumu izpildi iepriekšējā gadā, t. sk. par Pašvaldības finansējuma 

izlietojumu Uzdevumu izpildei un kritēriju izpildes rādītājiem. Atskaitē iekļaut: 

32.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi; 

32.2. saņemto Uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu; 

32.3. nākamā kalendārā gada Uzdevumu izpildes darbības plānu, tajā skaitā plānotos 

publiskos iepirkumus; 

32.4. pārskatu par noslēgtajiem līgumiem saistībā ar Uzdevumu izpildi; 

32.5. pārskatu par veiktajiem publiskajiem iepirkumiem; 

32.6. deleģēto uzdevumu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji; 

32.7. resursu izlietojums un to efektivitātes vērtējums; 

32.8. pārskatu par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma piesaisti, 

izstrādāto un realizēto sadarbības projektu un inovāciju projektu skaitu; 

32.9. sasniegto rezultātu atbilstība plānotajam Sabiedrības darbam; 

33. Līguma 32.punktā noteikto Sabiedrības atskaiti Pašvaldība izskata kārtējā Domes sēdē pēc 

atskaites saņemšanas.  

34. Pārraudzības pienākuma īstenošanai pašvaldības izpilddirektors jebkurā laikā, neievērojot 

Līguma 32.punktā minēto termiņu, ir tiesīgs pieprasīt un Sabiedrībai ir pienākums sniegt atskaiti par 

Uzdevumu izpildes gaitu. 

 

VII. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana 

35. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz 2016.gada 1. aprīlim. 

36. Līgums var tikt grozīts Pusēm vienojoties. Līguma papildinājumi, labojumi un grozījumi 

ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. 



37. Līgums ir izbeidzams, ja šādu uzdevumu nosaka normatīvie akti. Šādā gadījumā Līgums 

izbeidzams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

38. Puse vienpusēji var uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj vai nepilda 

Līguma noteikumus, vai pastāv citi būtiski apstākļi, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

VIII. Citi noteikumi 

39. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Līguma Pusēm, tiek risinātas sarunu ceļā, ja 

vienošanās netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvija Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

40. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens Līguma 

eksemplārs glabājas Pašvaldībā, otrs - Sabiedrībā. 

IX. Pušu paraksti 

Pašvaldība  Sabiedrība   

Krustpils novada pašvaldība    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Spunģēni-Daugavieši” 

Rīgas iela 150a,Jēkabpilī, LV-5202 Rīgas iela 150a,Jēkabpilī, LV-5202 

Reģ. Nr. 90009118116 Reģ. Nr. 45403015460 

Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs  

 

___________________K.Pabērzs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Spunģēni-Daugavieši”  valdes loc. 

___________________K.Puriņš 

 

  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 29.12.2015.lēmumam  

“Par Pašvaldības sociālā dienesta un klienta līguma apstiprināšanu” 

 (prot.Nr.17, 6.p.) 

 

Pašvaldības sociālā dienesta un klienta  

LĪGUMS Nr.____ 

 

_________ novada pašvaldības Sociālais dienests, tā vadītāja (as)  

______________________________________  personā (tālāk tekstā  “Pašvaldība” no vienas puses, 

un  

_______________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

personas kods_________________, pases dati__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

dzīvesvieta______________________________________________________________ 

(adrese) 

(tālāk tekstā – “Persona”), no otras puses, noslēdz šādu līgumu: 

I Līguma priekšmets 

1. Pašvaldība pieņem lēmumu par Personas ievietošanu Krustpils novada pašvaldības aģentūrā 

“Jaunāmuiža”, juridiskā adrese – „Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, LV-5222, bet Persona maksā par uzturēšanos Krustpils novada pašvaldības aģentūrā 

“Jaunāmuiža”  saskaņā ar MK 2008. gada 21.aprīļa noteikumiem Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 

II Pušu pienākumi un tiesības 

2. Pašvaldība apņemas: 

2.1.ievietot Personu Sociālās aprūpes institūcijā, noslēdzot savstarpējo norēķinu līgumu ar 

Pakalpojumu nodrošinātāju, kurš sniedz, atbilstoši institūcijas Nolikumam,  sekojošus 

pakalpojumus:  nodrošina ar mājokli, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojum s un 

sanitārajām telpām, kuras ir iekārtotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām, 

diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju 

atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska r akstura 

traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības 

stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Apgādā klientu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas 

līdzekļiem u.c. inventāru, nodrošina to individuālu lietošanu. Nodrošina klientiem  viņu 

vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu. Veic klientu medicīnisko aprūpi 

saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu norādījumiem un, nepieciešamības gadījumā, 

jebkurā diennakts laikā sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. Vajadzības 

gadījumā, organizē klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm 

un citām institūcijām; 

2.1.veikt savstarpējos norēķinus ar Pakalpojuma nodrošinātāju par Personas uzturēšanos Sociālās 

aprūpes institūcijā saskaņā ar tā noteikto kārtību un izcenojumiem: 

2.1.1.Persona un apgādnieks (i) 25.02.2003.g. MK noteikumu Nr. 97 3.panta (18.,19.,20.,p.) 

noteiktajā kārtībā ir atzīti par maksātnespējīgiem; apgādnieki (ir, nav) 

2.2.sniegt Personai informāciju par uzturēšanās maksu un tās aprēķināšanas kārtību; 

2.3.Pašvaldība apņemas vienoties ar Personu par dzīvesvietas deklarēšanu un iespējām to saglabāt 

pašvaldībā: 

2.3.1.Puses vienojas, ka deklarētā dzīvesvieta Personai paliek 

_______________________________________________________ . 

 (adrese) 

 

Ja tiek saglabāta reģistrācija iepriekšējā dzīvesvieta, lai Persona būtu sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību, Pašvaldība vienoti ar Personu apņemas par papildu adresi 



reģistrēt šī līguma 1.punktā norādīto sociālās aprūpes iestādi, reģistrācijas izziņu iesniedzot 

Pakalpojumu nodrošinātājam. 

 

Pašvaldība apņemas Personai dzīvesvietu saglabāt / nesaglabāt (vajadzīgo pasvītrot); 

2.3.2.Saglabājot dzīvesvietu, kur atgriezties, Pašvaldībā vai pie radiniekiem (esošajiem pašvaldībā), 

pēdējie par to rakstiski pievieno savu piekrišanu; 

2.3.3.Persona, pēc sociālās aprūpes iestādes vai Pašvaldības lūguma, sniedz informāciju par 

izmaiņām mantiskās lietās (kas saistītas ar nekustamo īpašumu – palikušo Pašvaldībā); 

2.3.4.Saglabājot deklarēto dzīvesvietu, Pašvaldība iespēju robežās nodrošina sociālo garantiju 

attiecināšanu uz Personu, kuru ievieto sociālās aprūpes iestādē; 

2.3.5.nodrošina informācijas sniegšanu Personai, to interesējušos ar pašvaldību saistītos jautājumos; 

2.3.6.sniedz Personai palīdzību īpašuma lietu kārtošanai, apsaimniekošanai pirms Personas 

ievietošanas sociālās aprūpes iestādē; 

2.3.7.apglabāt kapos saskaņā ar Personas un Pašvaldības savstarpēju vienošanos. 

 

2.4.šī līguma kopija pievienojama savstarpējo norēķinu līgumam ar Pakalpojuma nodrošinātāju. 

3. Persona apņemas: 

3.1.lūgt VSAA, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto pensijas (vai valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta) daļu, ieskaitīt Sociālās aprūpes institūcijas kontā, uzturēšanas 

izdevumu segšanai; 

3.2. pirms iestāšanās Sociālās aprūpes institūcijā sakārtot tās mantiskās lietas/ saistības, vai, ja 

Persona to pati nespēj, tās apgādniekam, vai pieaicinātam Pašvaldības sociālajam darbiniekam.   

3.3. ievērot Sociālās aprūpes institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, noteikumu pārkāpumu 

gadījumos, saņemot mēnesi iepriekš brīdinājumu, izstāties no p/a „Jaunāmuiža” ; 

3.4. iesniegt izziņu no VSAA par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta  vai pensijas lielumu vai 

citu ienākumu apmēru. 

 

III Pušu atbildība 

4. Par līguma noteikumu izpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem. 

5. Ja neattaisnotu iemeslu dēļ savstarpējās saistības netiek pildītas līgumā noteiktajā apjomā, 

pusēm ir tiesības griezties tiesā. 

 

IV Līguma darbības termiņš un līguma pirmstermiņa izbeigšana 

6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

7. Ja puse nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, otra puse ir tiesīga vienpusējā kārtībā lauzt 

līgumu, paziņojot par to rakstiski mēnesi iepriekš. 

 

V Citi jautājumi 

8. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstiski 

un apstiprināti ar abu pušu parakstiem. 

9. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no pusēm 

atrodas viens līguma eksemplārs. 

 

Pušu adreses: 

 

Persona:___________________________________ 

Personas paraksts____________________________ 

2015.g.________________________________ 

 

Pašvaldība: 

Amatpersonas paraksts_______________________ 

2015.g.________________________________  

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

29.12.2015. 

APSTIPRINĀTI  
ar Krustpils novada domes 

29.12.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.17., 7.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/10 

„Grozījumi 25.02.2015. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„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 2015.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 2015.gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2015.gadam ieņēmumos EUR 

7122277  saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13., 14.  un 15.pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 9207396, saskaņā 

ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13., 14.  un 15.pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 1489993 saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 515436 

saskaņā ar 16. pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos EUR 607349, 

saskaņā ar  16. pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 65495 saskaņā ar 16.pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv

