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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KOMUNĀLĀS UN SAIMNIECĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

 un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Komunālās un saimniecības 

nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Krustpils novada domes (turpmāk – Dome) izveidota 

struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu.  

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru 

kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, pašvaldības saistošos 

noteikumus, lēmumus, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu.  

3. Nodaļu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbinieku darba samaksai tiek 

piemērots Domes apstiprināts pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, 

atsevišķām amatpersonām, pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām personām, 

savas kompetences ietvaros. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas struktūru, darbinieku skaitu 

un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.  
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6. Nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu 

apstiprināta parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz nodaļas veidlapas ir tiesīgs 

nodaļas vadītājs. 

7. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem. 

8. Nodaļa ir tiešā pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā. 

9. Nodaļas atrašanās vieta – Rīgas iela 150A, Jēkabpils. 

 

II. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA 
 

10. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā Dome, darba 

līgumu slēdz pašvaldības izpilddirektors. 

11. Nodaļas vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

12. Nodaļas vadītājs: 

12.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu; 

12.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju 

un pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem; 

12.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, 

uzdoto konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu 

ievērošanu; 

12.4. piedalās nodaļas darbinieku novērtēšanā un sniedz vadībai priekšlikumus 

par efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

12.5. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, 

nodrošinot nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

12.6. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku 

prombūtnēm (atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

12.7. piedalās vadības sanāksmēs; 

12.8. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par 

nodaļas struktūru un personālu; 

12.9. saskaņo savas prombūtnes ar izpilddirektoru; 

12.10. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.  

13. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu noteikts nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 



14. Nodaļas darbinieku skaitu, amatus un atlīdzību nosaka ar Domes lēmumiem un 

atbilstoši atlīdzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

15. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā vai atlaiž no darba pašvaldības izpilddirektors, 

slēdzot darba līgumu vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 

16. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram un tieši 

pakļauti nodaļas vadītājam.  

17. Nodaļas darbinieki veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora 

apstiprinātajiem amatu aprakstiem. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata 

pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par 

uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši 

lietošanas noteikumiem. 

18. Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju. 

19. Organizējot nodaļas funkciju un pienākumu izpildi, nodaļā tiek pieņemti 

darbinieki, kuri veic darba pienākumus saskaņā ar amatu aprakstiem. 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI 

20. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, uzdevumu un domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ir šādas funkcijas: 

       20.1. uzrauga komunālo pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu mājām, 

privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, 

notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi; 

       20.2. organizē pašvaldības rīcībā esošā dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu; 

       20.3. kontrolē līgumu izpildi par dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbību; 

       20.4. uzrauga novada teritorijā esošo katlu māju darbību, ieskaitot visus ar 

kurināmā iegādi un piegādi saistītos jautājumus; 

       20.5. uzrauga pašvaldības kapsētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un 

labiekārtošanu; 

       20.6. veic komunālo pakalpojumu tarifu analīzi un jaunu tarifu projektu 

aprēķinus; 

       20.7. organizē novada teritorijā esošo komunikāciju un iekārtu remontu, 

pamatojoties uz pagasta pārvalžu saimniecības vadītāju ierosinājumiem; 



       20.8. organizē novada pašvaldības ēku un telpu remontus, pamatojoties uz 

pagasta pārvalžu saimniecības vadītāju ierosinājumiem; 

       20.9. organizē komunālo pakalpojumu avārijas situāciju novēršanu; 

       20.10. gatavo lēmuma projektus Domes un tās komiteju sēdēm savas 

kompetences ietvaros; 

20.11. veic ēku siltināšanas projektu monitoringu; 

20.12. apkopo un sniedz atskaites valsts institūcijām pēc to pieprasījuma; 

20.13. veic sabiedrības informēšanu par energoefektivitātes prasībām ēkās un 

energotaupības pasākumiem; 

20.14. izstrādā un iesniedz priekšlikumus par novada labiekārtošanas un 

komunālās   saimniecības attīstības virzieniem; 

20.15. piedalās novada budžeta projekta sastādīšanā; 

20.16. kontrolē novada labiekārtošanas un komunālās saimniecības iedalīto 

budžeta līdzekļu izlietojumu; 

20.17. kontrolē pašvaldības kapitālsabiedrības sniegto komunālo pakalpojumu 

kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

20.18. kontrolē novada labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbu līgumsaistību 

izpildi; 

20.19. izstrādā tehniskos noteikumus būvprojektiem, saskaņo projekta 

dokumentācijas celtniecības, rekonstrukcijas un remontu objektiem, kuru 

realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās 

teritorijās; 

20.20. izskata iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus saistībā ar 

nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem; 

20.21. Domes uzdevumā piedalās atsevišķu komisiju darbā (iepirkumu komisija, 

koku ciršanas komisija u.c.); 

20.22. kontrolē un pārbauda pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, kas 

attiecas uz    komunālās un saimniecības jomu; 

20.23. kontrolē elektroenerģijas, siltumenerģijas un citu resursu patēriņu novada     

administrācijas un citās novadam piederošajās ēkās; 

20.24. sadarbojas ar pagastu pārvalžu saimniecības vadītājiem saimniecisko 

jautājumu risināšanā; 

20.25. veic uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem un rīkojumiem; 



20.26. organizē un kontrolē novada administrācijas saimniecisko darbību; 

20.27. nodrošina novada pašvaldības administrācijas autotransporta ekspluatāciju, 

tehnisko apkopi un tekošo remontu; 

20.28. nodrošina pārvadājumus ar mikroautobusu vai nepieciešamības gadījumā 

ar citu pašvaldības transporta līdzekli novada pašvaldības vajadzībām; 

20.29. nodrošina autotransporta ekspluatācijai nepieciešamo savlaicīgu 

formalitāšu un darbību veikšanu (tehniskā apskate, apdrošināšanas) un tām 

nepieciešamās dokumentācijas glabāšanu un uzskaiti; 

20.30. nodrošina pašvaldības administrācijas darbībai izmantotās ēkas un fasādes, 

telpu un apkārtnes kārtību, tīrību un sanitāro telpu atbilstību nepieciešamajām 

sanitārajām vajadzībām; 

20.31. nodrošina pašvaldības ēku un ēkas daļu (garāžas Brīvības ielā 116A un 

noliktavas Tvaika ielā 1A) un tām pieguļošās teritorijas uzturēšanu kārtībā; 

20.32. organizē un nodrošina nepārtrauktas dežūras ārpus noteiktā darba laika 

pašvaldības administrācijas ēkā. 

21. Nodaļa darba aizsardzības jomā: 

21.1. nodrošina Darba aizsardzības likuma  un darba aizsardzības un 

ugunsdrošības normatīvo aktu ievērošanu pašvaldības administrācijā un tās 

iestādēs; 

21.2. organizē darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu izstrādi pašvaldībā 

un pārvaldēs; 

21.3. veic darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem; 

21.4. izstrādā darba aizsardzības pasākuma plānus pašvaldības administrācijā un 

pagastu pārvaldēs; 

21.5. obligāto veselības pārbaužu veikšanai veido pašvaldības administrācijas un 

pagastu pārvalžu darbinieku sarakstu, uztur datu bāzi un sagatavo norīkojumus; 

21.6. pēc nepieciešamības sniedz metodiskos norādījumus pašvaldības izglītības 

iestāžu darba aizsardzības speciālistiem darba aizsardzības instrukciju 

izstrādāšanā, darba vides riska faktoru noteikšanā, darba aizsardzības pasākumu 

plānu izstrādē un obligāto veselības pārbaužu organizēšanā, kā arī citos ar šo 

jomu saistītos jautājumos. 

IV. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 



22. Nodaļas darbinieku amata pienākumus nolikumā noteikto uzdevumu izpildei 

nosaka pašvaldības izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā. 

23. Uzdevumu izpildei nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām pašvaldības 

struktūrvienībām un iestādēm. 

24. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai šajā 

nolikumā noteiktajā kārtībā ir šādas tiesības: 

24.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo 

informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām 

personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas/iestādes iekšējo kārtību, 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

24.2. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt pašvaldību iestādēs, institūcijās un 

organizācijās; 

24.3. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja 

tiesībām; 

24.4. nepieņemt no pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām nodaļas 

uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;  

24.5. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā; 

24.6. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu 

organizēšanu un vadību; 

24.7. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo 

tehnisko nodrošinājumu. 

25. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir 

atbildība: 

25.1. par nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā; 

25.2. par nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

25.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un 

lēmuma izpildes rezultāta radītajām sekām; 

25.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem; 

25.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu 

un priekšlikumu kvalitāti; 

25.6. par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu, saskaņā ar domes izstrādāto 

kārtību, kura var radīt kaitējumu pašvaldībai. 



26. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Domes lēmumiem, 

pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem. 

27. Katrs nodaļas darbinieks atbild par: 

27.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu 

izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un 

ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem; 

27.2. iegūtās informācijas neizpaušanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

 

 

V. NODAĻAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA   

28. Nodaļas darbību nodrošina nodaļas vadītājs.  

29. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

29.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

nodaļas vadītājam; 

29.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

29.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

30. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                 K.Pabērzs 

 


