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1. 

Par grozījumiem  

Krustpils novada pašvaldības  

darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā 

 

Ziņo R. Mazulāne. Jautā P. Golubevs – vai Mežāres pamatskolā nevar pieņemt 

medmāsu jau ar 4. septembri? R. Mazulāne atbild, ka viena mēneša laikā jābrīdina darbinieki 

par izmaiņām slodzēs un atalgojumos. Ziņo K. Pabērzs. Jautā D. Kalve par medmāsas 

pienākumiem skolās.  Atbild R. Spēks – ātrāka reaģēšana, ja konstatēts saslimšanas gadījums. 

Izsakās V. Stiebriņa un P. Gravāns. Skolu direktores ir akceptējušas medmāsu slodzes 

medmāsām skolās. Atalgojums tiks piešķirts no pagasta budžeta līdzekļiem. Izsakās L. Zalāne 

par medmāsu slodzēm lielākajās novada skolās. Jautā A. Vetere par skolēnu skaitu Sūnu 

pamatskolā.  

 

Balstoties uz dalību projektā Nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības 

sistēmas attīstība vides risku mazināšanai Zemgales reģiona dabas teritorijās un nacionālajā 

parkā “Braslavas ezeri”” un noslēgto finansējuma līgumu Nr.13-111 no 24.03.2020. un 

atbilstoši projektā ieplānotajām aktivitātēm un veicamo darbu apjomam Attīstības nodaļā 

nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus atlīdzības nolikumā – iekļaujot papildus amata 

vienību - projekta koordinators - uz projekta īstenošanas laiku. 

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 

katalogu”, noslēgto finansējuma līgumu Nr.13-111 no 24.03.2020., 25.08.2020. Mežāres 

pamatskolas direktora p.i. I.Golovcevas iesniegumu, kas reģistrēts Krustpils novada 

pašvaldībā 26.08.2020.ar reģistrācijas Nr.2.1-8/20/2079, 31.08.2020.Vīpes pagasta pārvaldes 

iesniegumu Nr.9-8/20/15 un novada pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu,  

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, 

Dace Vītola), "Pret" – 1 (Līga Zalāne), "Atturas" – 1 (Pēteris Gravāns), Krustpils novada 

dome nolemj: 
1. Ar 2020.gada 02.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

darbinieku amata vienību un slodžu saraksta  1.punkta 1.4. apakšpunktā, papildinot 

1.4. apakšpunktu ar 7. punktu un izsakot tos sekojošā redakcijā:  

 

Nr.p.

k 
Amata nosaukums Vienību skaits 

Slodze ar 

02.09.2020. 

1.4. Attīstības nodaļa     

7. Projekta koordinators 1 0,3 

 

2. Ar 2020.gada 02.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

darbinieku amata vienību un slodžu saraksta  2.punkta 2.4., 2.6., 2.8., 2.12. 

apakšpunktos, palielinot slodzi 2.4. un 2.6. apakšpunktos un papildinot 

2.8.apakšpunktu ar 7.punktu un 2.12 apakšpunktu ar 10.punktu un izsakot tos sekojošā 

redakcijā:  

 

Nr.p.

k 
Amata nosaukums Vienību skaits 

Slodze ar 

02.09.2020. 

2.4. Krustpils pamatskola   

9. Medmāsa 1 1 

2.6. Sūnu pamatskola   



3. Medmāsa 1 0,75 

2.8. Mežāres pamatskola                                                                         

7. Medmāsa  1 0,2 

2.12. Vīpes pamatskola   

10. Medmāsa  1 0,2 

 

3. Attīstības nodaļā Projekta koordinatora amats ar 0,3 slodzēm ir spēkā uz Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 

instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam apstiprinātā projekta Nr. ENI-LLB-1-135 

“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība vides risku mazināšanai Zemgales 

reģiona dabas teritorijās un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri”” īstenošanas laiku. 

4. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amata vienību un slodžu saraksta 1. un 

2.punktā stājas spēkā ar 2020.gada 02.septembri. 

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

 

 

 

2.  

Par grozījumiem  

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma  

Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2. 

 

 

Ziņo R. Mazulāne. 

Balstoties uz dalību projektā Nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības 

sistēmas attīstība vides risku mazināšanai Zemgales reģiona dabas teritorijās un nacionālajā 

parkā “Braslavas ezeri”” un noslēgto finansējuma līgumu Nr.13-111 no 24.03.2020. un 

atbilstoši projektā ieplānotajām aktivitātēm un veicamo darbu apjomam Attīstības nodaļā 

nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus atlīdzības nolikumā – iekļaujot papildus amata 

vienību - projekta koordinators - uz projekta īstenošanas laiku. 

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”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, noslēgto 

finansējuma līgumu Nr.13-111 no 24.03.2020., 25.08.2020. Mežāres pamatskolas direktora 

p.i. I.Golovcevas iesniegumu, kas reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā 26.08.2020. ar 

reģistrācijas Nr.2.1-8/20/2079, 31.08.2020.Vīpes pagasta pārvaldes iesniegumu Nr.9-8/20/15 

un novada pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 
1. Ar 2020.gada 02.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.1, struktūrvienībā Nr.p.k.5, 

papildinot to ar 27A Nr.p.k. un izsakot to   sekojošā redakcijā:  

  



 

Pielikums Nr.1 

Nr.p.

k 

            
Struktūr

vienības 

Nr. p.k. 

Struktūr 

vienība 

Amata 

nosaukums 

Profesiju 

klasif. kods 

Slodz

e 
Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 
grupa 

Maksimā

lā alga 

par slodzi 
no 

2018.g. 

Noteiktā 
alga par 

slodzi ar 

02.09. 2020. 

27.A. 5. 
Attīstības  

nodaļa 

Projektu 

koordinators 
2422 02 0,3 

32. Projektu 

vadība 
II A 9 1190 868 

2. Ar 2020.gada 02.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, struktūrvienībās 

Nr.p.k.2., 4., 6., 8., 10.un 12., izsakot tās sekojošā redakcijā: 

Pielikums Nr.2 

 

Nr.p.k 

Struk

tūrvie

nības 
Nr. 

p.k. 

Struktūrvienī

ba 

Amata 

nosaukums 

Profesijas 

klasif. kods 
Slodze 

Amata 

saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 
grupa 

Maksimālā 
alga par 

slodzi no 

2018.g. 

Noteiktā 
alga par 

slodzi ar 

02.09.2020. 

9. 2. 
Brāļu Skrindu 
Atašienes 

vidusskola 

Medmāsa 2221 34 0,25 
5.2. 

Aprūpe 
II 6 899 610 

32. 4. 
Krustpils 

pamatskola 
Medmāsa 2221 34 1 

5.2. 

Aprūpe 
II 6 899 610 

61. 6. 
Sūnu 
pamatskola 

Medmāsa 2221 34 0,75 
5.2. 
Aprūpe 

II 6 899 610 

87.A. 8.  
Mežāres 

pamatskola 
Medmāsa 2221 34 0,2 

5.2. 

Aprūpe 
II 6 899 610 

104.A. 10. 
Variešu 
sākumskola 

Medmāsa 2221 34 0,25 
5.2. 
Aprūpe 

II 6 899 610 

120. 12.  
 Vīpes 
pamatskola 

Medmāsa 2221 34 0,2 
5.2. 
Aprūpe 

III 6 899 610 

3. Attīstības nodaļā Projekta koordinatora amats ar 0,3 slodzēm ir spēkā uz Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 

instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam apstiprinātā projekta Nr. ENI-LLB-1-135 

“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība vides risku mazināšanai Zemgales 

reģiona dabas teritorijās un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri””  īstenošanas laiku. 

4. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

1. un 2.pielikumā stājas spēkā ar 2020. gada 02.septembri.  

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

 
      

No sēžu zāles iziet deputāte V. Stiebriņa 

 

3. 

Par Administratīvās komisijas  

nolikuma  apstiprināšanu 

 

 Ziņo I. Jaševs. 

 Krustpils novada pašvaldībai nepieciešams apstiprināt jaunu Administratīvās 

komisijas nolikumu, kas atbilstu Administratīvās atbildības likuma normām.  



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

61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu 

jaunā redakcijā (pielikumā).  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

 

 

4. 

Par administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē R. Spēks. Jautā A. Vetere. Atbild I. Zalāne. 

Krustpils novada pašvaldības domei nepieciešams grozīt Administratīvās komisijas 

sastāvu un jāievēl tajā komisijas locekļi, kuri atbilstu Administratīvās atbildības likumā 

noteiktajām prasībām.   

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

pirmo daļu, Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/4 

“Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, 24.3.apakšpunktu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Administratīvās komisijas priekšsēdētāju un trīs komisijas locekļus šādā 

sastāvā: 

1.1. Ilona Zalāne – komisijas priekšsēdētāja; 

1.2. Inita Gādmane – komisijas locekle; 

1.3. Dace Vītola - komisijas locekle; 

1.4. Ilmārs Luksts - komisijas loceklis. 

2. Ar jaunievēlētās komisijas sastāva izveidošanu un apstiprināšanu izbeidzas 

iepriekšējās komisijas pilnvaras.  

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.  

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

 

 

 

5. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Mežāres  pagastā 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Izskatot [..], personas kods [..], 2020.gada 25.maija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

piešķirt  īres līgumu [..] uz komunālo dzīvoklī Mežāres pagastā. 

 Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja, piekrīt piešķirt divas caurstaigājamas istabas 

38.56 kv.m, t.sk. 7.02 kv.m. koplietošanas telpā komunālo dzīvokli pēc adreses [..] Mežāres 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk – komunālais dzīvoklis). 

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

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  



- likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta (2
1
) daļu, un  

ievērojot augstāk minēto atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Vladimirs Golubevs), 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt [..], personas kods [..], īres tiesības  komunālajā dzīvoklī [..] Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā uz divām caurstaigājamām istabām  38.56 kv.m, t.sk. 7.02 kv.m. 

koplietošanas telpā, uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres 

maksājuma termiņa kavējuma. 

2.  Uzdot [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu par komunālo dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, 

ja [..], neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteices slēgt līgumu, šīs lēmums 

zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo  komunālo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas 

citai personai.  

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu par komunālo dzīvokli ar [..] un nodot komunālo dzīvokli 

ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav 

parāda.  

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

 

 

6. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 31.augusta [..] (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu kurā lūdz 

iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību pēc adreses [..] Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..] Variešu  pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās 

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  



-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

  

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā [..] , uz dzīvokli pēc adreses 

[..] Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu 

uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja [..], neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, 

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

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar [..] un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parāda.  

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

      

 

7. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot [..] (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  īres un 

komunālo pakalpojumu līguma Nr. 8-41/19/29 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzējs,  noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/29 par dzīvojamās telpas [..] Variešu  pagastā, Krustpils 

novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 31.augustā ir saņemts Iesniedzēja, iesniegums, kurā 

tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 31.augustu. 

3. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs sniedza saskaņojumu īres līguma izbeigšanai.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzēja galvenais parāds 373.30 EUR.  

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

 

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr.8-

41/19/29 ar [..], ar 2020.gada 31.augustu. 

2. Uzdot [..] viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  



3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada 

pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
02.09. 2020 

Sēdes protokolētājs                                                                               D. Ivanova 

 
02.09. 2020 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

02.09.2020. 
 

APSTIPRINĀTS 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 2. septembra lēmumu 

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

 

Krustpils novada pašvaldības  

Administratīvās komisijas nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.panta pirmās daļas 1.punktu  

un likuma “Par pašvaldībām”61.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Administratīvās 

komisijas (turpmāk – Komisija) izveidošanas kārtību, galvenos uzdevumus, tiesības, 

struktūru, darba organizāciju un atbildību. 

2. Komisijas sastāvu apstiprina pašvaldības dome (turpmāk – Dome). 

3. Komisija izmanto pašvaldības veidlapu, kas papildināta ar vārdiem “Administratīvā 

komisija”. 

4. Komisija savas kompetences ietvaros uzdevumus veic sadarbojoties ar valsts un 

pašvaldību institūcijām, un citām juridiskām personām. 

5. Komisija savā darbībā ievēro administratīvā pārkāpuma procesa pamatprincipus. 
 

II. Komisijas galvenie uzdevumi 

 

6. Komisija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei veic administratīvā 

pārkāpuma procesu: uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu, veic izmeklēšanas 

darbības, piemēro procesuālos piespiedu līdzekļus, pieņem lēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā. 

7. Komisijas galvenie uzdevumi: 

7.1. uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši uzsākšanas pamatam, ja 

nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros pārbaudīt ziņas par 

iespējamu administratīvo pārkāpumu, un ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no ziņu 

iegūšanas, izņemot gadījumu, ja nepieciešama ilgstoša ziņu pārbaude, tad ne vēlāk kā 

viena mēneša laikā no ziņu iegūšanas, pieņemt vienu no šādiem lēmumiem: 

7.1.1. par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu; 

7.1.2. par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu; 

7.1.3. par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības; 

7.2. sagatavojot administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai, Komisija izlemj, vai 
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administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana ir tās kompetencē, veic izmeklēšanas 

darbības, izlemj jautājumu par cietušo un aizskarto mantas īpašnieku, izlemj procesā 

iesaistīto personu lūgumus, izlemj jautājumu par administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanas laiku un vietu, kā arī veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu 

lietas izskatīšanas objektivitāti;    

7.3. izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, Komisija noskaidro, vai ir izdarīts 

administratīvais pārkāpums, vai to ir izdarījusi pie atbildības saucamā persona, vai šo 

personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai 

pastiprinoši apstākļi, vai ir citi apstākļi, kam ir nozīme administratīvā pārkāpuma 

lietas pareizā izlemšanā; 

7.4. izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un lēmumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, bet, 

ievērojot normatīvo aktu regulējumos noteiktās prasības, ne vēlāk kā sešu mēnešu 

laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa 

uzsākšanu; 

7.5. izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ievērot izskatīšanas procesa kārtību, tajā 

skaitā, uzaicināt procesa dalībniekus paskaidrojumu sniegšanai, pierādījumu 

iesniegšanai un lūgumu izteikšanai, lemt par lietisko pierādījumu apskati, izlemt 

procesa dalībnieku lūgumus, uzaicināt citas personas, kurām ir nozīme pareizā lietas 

izlemšanā, liecību vai atzinumu sniegšanai; 

7.6. pieņemt lēmumu par soda piemērošanu vai lēmumu par administratīvā pārkāpuma 

procesa izbeigšanu; 

7.7. izlemt jautājumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam; 

7.8. organizēt un kontrolēt nolēmuma par sodu izpildi; 

7.9. sagatavot nepieciešamos materiālus tiesvedības lietās; 

7.10. savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām 

drošības un kārtības uzturēšanas jautājumos; 

7.11. atbilstoši Komisijas kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības, un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā sniegt uz tiem atbildi. 

 

III. Komisijas tiesības 

 

8. Komisijai ir tiesības: 

8.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības un citām institūcijām nepieciešamo 

informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

8.2. atlikt administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, par to paziņojot ar lietu 

saistītajām personām, ja objektīvu iemeslu dēļ lieta nav izskatāma; 

8.3. uzaicināt uz Komisijas sēdi ekspertus, speciālistus, lieciniekus, tulkus, ja tas 

nepieciešams administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai. 

 
IV. Komisijas struktūra 

 

9. Komisijas sastāvā ietilpst: 

9.1. Komisijas priekšsēdētājs; 

9.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

9.3. trīs Komisijas locekļi. 

10. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un Komisijas locekļi ir valsts 

amatpersonas likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

izpratnē. 

11. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina sekretārs, kas ir 

pašvaldības Administratīvās nodaļas darbinieks.  
12. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja 



vietnieks: 

12.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu; 

12.2. sagatavo, sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina to darba kārtību; 

12.3. nodrošina Komisijas paskaidrojumu iesniegšanu tiesā, ja Komisijas lēmumi tiek 

pārsūdzēti; 

12.4. sagatavo Administratīvās komisijas lēmumu projektus; 

12.5. paraksta Komisijas lēmumus un citus Komisijas dokumentus; 

12.6. atbild par Komisijas kompetencē esošo lēmumu izpildi; 

12.7. nodrošina informācijas nodošanu Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas 

sistēmā (APAS); 

12.8. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai. 

13. Komisijas locekļiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus par komisijas darba 

organizēšanu. 

14. Komisijas sekretārs: 

14.1. sagatavo izskatīšanai Komisijas sēdē administratīvā pārkāpuma lietas un 

materiālus, 

14.2. atbilstoši izskatāmajām administratīvo pārkāpumu lietām un materiāliem sagatavo 

Komisijas darba kārtību; 

14.3. atbilstoši Komisijas priekšsēdētāja uzdotajam uzaicina uz sēdi personas, kurām ir 

tiesības un pienākums piedalīties komisijas sēdē; 

14.4. nodrošina iespēju normatīvajos aktos noteiktajām personām iepazīties ar lietas 

materiāliem; 

14.5. protokolē Komisijas sēdes gaitu un noformē protokolu atbilstoši Administratīvo 
pārkāpumu uzskaites sistēmā pieejamai informācijai; 

14.6. nodrošina lēmumu nosūtīšanu; 

14.7. kārto Komisijas lietvedību, veic administratīvo lietu uzskaiti un nodrošina to 

glabāšanu; 

14.8. veic administratīvo sodu uzskaiti, sagatavo un iesniedz informāciju pašvaldības 

institūcijām; 

14.9. sagatavo nepieciešamos materiālus tiesvedības lietās un iesniedz tiesai; 

14.10. sagatavo nodošanai un nodod lēmumus par naudas soda uzlikšanu, kuros nav 

veikta samaksa, piespiedu izpildei; 

14.11. veic Komisijas dokumentu arhivēšanu atbilstoši Domes apstiprinātai lietu 

nomenklatūrai un pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā; 

14.12. veic citus uzdevumus Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem, pašvaldības atbildīgo amatpersonu 

rīkojumiem, kā arī kārto Komisijas sēžu tehniski organizatoriskos jautājumus. 

 

V. Komisijas darba organizācija 

 

15. Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā, Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. Gadījumā, ja Komisijas sēdē nepiedalās ne Komisijas 

priekšsēdētājs, ne Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas locekļi par Komisijas 

sēdes vadītāju izvirza vienu no Komisijas locekļiem, par ko nobalso ar balsu vairākumu. 

Uz šo Komisijas sēdi ievēlētais sēdes vadītājs iegūst Komisijas priekšsēdētāja pilnvaras. 

16. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī. 

17. Komisijas sēde var notikt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsot tiesīgajiem 

Komisijas locekļiem. 

18. Pirms administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas Komisija izlemj jautājumu par 

lietas izskatīšanu atklātā vai slēgtā procesā. 

19. Komisijas sēdes tiek protokolētas. 

20. Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsojot 



par lēmumu balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir Komisijas priekšsēdētāja, vai viņa 

prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka balss. Sēdes protokolu paraksta visi 

klātesošie Komisijas locekļi un sekretārs. Protokolā ieraksta kā konkrēti katrs 

Komisijas loceklis ir balsojis. 

21. Pēc nepieciešamības Komisijas sēdē var tikt pieaicināti normatīvajos aktos noteiktie 

speciālisti un citas personas. 

VI. Komisijas locekļu atbildība 

 

22. Komisija savā darbībā nodrošina ar administratīvo pārkāpumu lietu saistītās 

informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

23. Komisija nodrošina fiziskās un juridiskās personas tiesību ievērošanu. Komisijas rīcībai 

jābūt tiesiskai un konsekventai. 

VII.  Noslēguma jautājumi 

 

24. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

25. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krustpils novada pašvaldības domes 2009.gada 

16.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 44.punkts) apstiprināto Krustpils novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs   K. Pabērzs 


