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1.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
Ziņo N.Zizlāns. Tiek informēts, ka saņemta VARAM vēstule, ka no 1.janvāra stājas
spēkā atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi. N.Zizlāns sniedz skaidrojumu par
sagatavoto lēmumprojektu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija)
2017.gada 15.decembra vēstulē Nr. 1-13/9744 “Par grozījumiem Atkritumu
apsaimniekošanas likumā” informē, ka Latvijas Republikas Saeima šī gada 7.decembrī
pieņēma likumu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas paredz, ka no
2018.gada 1.janvāra pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts
arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties Komisijas apstiprinātajam
tarifam, vai dabas resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs
jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Ja starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju noslēgtā līguma darbības laikā ir
apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu
apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā
stāšanās dienu.
Ministrija vērsa uzmanību, ka pašvaldībām ir nepieciešams laicīgi pārskatīt lēmumus
par atkritumu apsaimniekošanas maksām, gadījumā, ja pašvaldībai ar lēmumu ir noteikta
viena maksa kā kopējā summa, ko veido visas šobrīd likumā noteiktās komponentes,
neatšifrējot tās. Lēmumos ir nepieciešams veikt precizējumus, lai nodrošinātu, ka ar
2018.gada 1.janvāri pašvaldību lēmumi atbilstu Atkritumu apsaimniekošanas likuma
noteiktajam.
Pašreizējais sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā par vienu tonnu ir 32,16 EUR bez PVN.
Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka par sadzīves atkritumu un ražošanas
atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, apglabāšanu dabas
resursu nodokļa likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim par
vienu tonnu noteikta 35,00 EUR bez PVN.
Tādējādi kopējais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā par
vienu tonnu ar 2018.gada 1.janvāri būs 67,16 EUR bez PVN.
Ar 2018.gada 1.janvāri Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa būs
jaunā redakcijā, kas noteiks, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmā daļa, kas nosaka, kas ir
iekļaujams tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos papildināts ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par atkritumu
apglabāšanu.”
Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumus, nepieciešams precizēt
iepriekš apstiprinātos tarifus ar likumā paredzēto sadalījumu, nemainot pašvaldības lēmumā
apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, un ņemot vērā, ka dabas resursu nodokļa
pieaugums, nav pašvaldības iniciatīva, bet likumā noteiktais pieaugums, kas veido atbilstošu
tarifa palielinājumu, jānosaka attiecīgās maksājamās summas dalījums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, atklāti
balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija
Brūniņa, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne,
Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksa atkritumu sākotnējam
radītājam vai valdītājam par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu veidojas no:
1.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs 8,08 EUR bez PVN;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā tarifa par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veidojas no Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmajā daļā minētajiem komponentiem.
2. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksa daudzdzīvokļu mājas vai
dzīvojamās mājas iedzīvotājam vienam cilvēkam mēnesī veidojas no:
2.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs 0,80 EUR bez PVN;
2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā tarifa par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veidojas no Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmajā daļā minētajiem komponentiem.
3. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksa viensētās dzīvojošajiem
no mājsaimniecības par vienu 0,12m3 (120 litri) maisu mēnesī veidojas no:
3.1. maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs 1,18 EUR bez PVN;

3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā tarifa par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veidojas no Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmajā daļā minētajiem komponentiem.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram
Raimondam Spēkam.
Sagatavoja I. Jaševs, N.Zizlāns
2.
Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata
likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta
Ziņo B.Voltmane.
V.Stiebriņa jautā par piemaksu par iegūto kvalitātes pakāpi direktora vietniekam
izglītības jomā. Atbild B.Voltmane. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, L.Zalāne. K.Pabērzs
lūdz B.Voltmanei noskaidrot un precizēt lēmumprojektā punktu par piemaksu Mežāres
pamatskolas direktora vietniekam izglītības jomā.
Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 2016.
gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem
Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Krustpils novada domes
2017. gada 29. augusta (ārkārtas domes sēdes lēmumam Nr.16., 1. punkts) “Kārtība valsts
budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
sadalei Krustpils novadā”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils
Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs,
Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (13 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta, finansējamo Izglītības iestāžu
pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 2018.
gada 01. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam:
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde/amata nosaukums

1.

Brāļu Skrindu Atašienes
vidusskola
Direktora vietnieks izglītības jomā
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Izglītības iestādes bibliotekārs
Pagarinātās dienas grupas skolotājs
Internāta, dienesta viesnīcas
skolotājs
Internāta, dienesta viesnīcas
skolotājs
Internāta, dienesta viesnīcas
skolotājs

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Profesiju
klasifikatora
kods

Slodze likmēs Algas likme par Piemaksa par
Noteiktā alga
no
1 slodzi no
iegūto kvalitātes par apstiprināto
01.01.2018.
01.01.2018.
pakāpi
slodzi likmēs ar
01.01.2018.

1345 22
2342 01
2622 07
2359 03
2359 07

0,25
1,00
0,30
0,35
0,15

720.00
680.00
680.00
680.00
680.00

180.00
680.00
204.00
238.00
102.00

2359 07

0,15

680.00

102.00

2359 07

0,10

680.00

68.00

1.8.
1.9.
1.10.

2.
2.1.
2.3.
2.4.
2.5
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Internāta, dienesta viesnīcas
skolotājs
Internāta, dienesta viesnīcas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Kopā
Krustpils pamatskola
Skolotājs logopēds
Izglītības iestādes bibliotekārs
Izglītības iestādes bibliotekārs
Pagarinātās dienas grupas skolotājs
Kopā:
Sūnu pamatskola
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Skolotājs logopēds
Izglītības iestādes bibliotekārs
Interešu izglītības skolotājs
(jaunsargi)
Kopā
Mežāres pamatskola
Direktora vietnieks izglītības jomā
Vispārējās pamatizglītības skolotājs
Interešu izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pagarinātās dienas grupas skolotājs
Izglītības iestādes bibliotekārs
Vispārējās pamatizglītības skolotājs
Kopā
Variešu sākumskolā
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Skolotājs logopēds
Izglītības iestādes bibliotekārs
Kopā
Vīpes pamatskolā
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Skolotājs logopēds
Izglītības iestādes bibliotekārs
Kopā

2359 07

0,15

680.00

102.00

2359 07

0,15

680.00

102.00

2342 02

0,05

680.00

34.00

2,65

1812.00

2352 01
2622 07
2622 07
2359 03

0,50
0,30
0,30
0,50
1,60

680.00
680.00
680.00
680.00

2342 01
2342 01
2352 01
2622 07
2359 06

1,00
1,00
0,35
0,5
0,11

680.00
680.00
680.00
680.00
680.00

2.96

340.00
204.00
204.00
340,00
1088.00
40.50
15.75

720.50
680.00
253.75
340.00
74,80

56.25

2069.05

1345 22
2341 01
2359 06
2342 01
2359 03
2622 07
2341 01

0,20
0,033
0,033
1,00
0,05
0,175
0,067
1,558

720.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00

2342 02

0,09

680.00

61.20

2342 03

0,20

680.00

136.00

2342 01
2342 01
2342 01
2342 01
2342 01
2352 01
2622 07

1,00
0,075
0,75
0,75
0,75
0,20
0,25
4,065

680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00
680.00

1,00
0,27
0,262
1,532

680.00
680.00
680.00

2342 01
2352 01
2622 07

1.50
1,50

3.00
6,00

3.04

9,00
12.04

14.69
14,69

144.00
23.94
23,94
680.00
34.00
119.00
48.56
1073,44

680.00
54.04
510.00
510.00
510.00
145.00
170.00
2776.24
680.00
198.29
178.16
1056.45

2. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 2017. gada 18. oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.19., 5.punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku amata likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta”.
Sagatavoja B.Voltmane

3.

Par grozījumiem 25.01.2017. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2017/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”

Ziņo B.Voltmane.
Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane.
Jautā V.Stiebriņa, skaidro D.Turkopole.
Izsakās V.Stiebriņa, K.Brūniņa, B.Voltmane, K.Pabērzs, D.Turkopole.
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 2017. gadam”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons,
Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Pēteris
Gravāns, Līga Zalāne, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs (jun.), Vija Stiebriņa (13 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2017/19 „Grozījumi
25.01.2017. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/2 „Noteikumi par
Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””
Sagatavoja B.Voltmane
Sēdi slēdz plkst.16.35
Sēdes vadītājs
29.12.2017.
Sēdes protokolētājs
29.12.2017.

K.Pabērzs

I.Randoha

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
28.12.2017.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada domes
28.12.2017. ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.22., 3.p.)

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/19
„Grozījumi 25.01.2017. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/2
„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. 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 2017. 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 2017. gadam”
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos 7 730 431
EUR saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu.
2.

Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos 8 250 094 EUR,
saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu.

Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 256 992 saskaņā ar 1. pielikumu.
II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2017. gadam”
4. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam ieņēmumos 1 234 321
EUR saskaņā ar 13., 14. un 15. pielikumu.
3.

5.

Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam izdevumos 3 020 148
EUR, saskaņā ar 13., 14. un 15. pielikumu.

6.

Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 1 692 753 saskaņā ar 13. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs:

K.Pabērzs

