
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2018.gada 31.janvārī                                                                                              Nr. 1. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.06 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 
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Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, finansiste Baiba Voltmane, sabiedrisko attiecību 
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Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz papildināt darba kārtību ar  jautājumu “Par nekustamā īpašuma 

pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības”. 

 Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz no darba kārtības izņemt jautājumu “Par Antūžu speciālās 

internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu”. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj veikt ierosinātās izmaiņas un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem” precizēšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu 

3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību 

4. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/3 „Grozījums Krustpils 

novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

5. Par Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa izlietojuma 

Nolikumu 

6. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu 

7. Par uzturēšanas klases noteikšanu Krustpils novada pašvaldības ceļiem 

8. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 

2018.gadam  apstiprināšanu  

9. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā 

10. Par pārrakstīšanās kļūdu labojumiem amata nosaukumos 

11. Par pārrakstīšanās kļūdu labojumiem lēmumā par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

12. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

13. Par atbalstu biedrībai “Sporta centrs Samuraji” 

14. Par atbalstu Latvijas Šķēpmetēju klubam 

15. Par Krustpils pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

16. Par grozījumiem Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikumā 

17. Par Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas nolikuma 

apstiprināšanu  

18. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/2 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

21. Par līguma termiņa pagarināšanu komunālam dzīvoklim Kūku  pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

23. Par līguma termiņa pagarināšanu komunālam dzīvoklim Kūku  pagastā 



24. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumos  

26. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

27. Par medību tiesību nomu Krustpils pagastā  

28. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvīnkalni” apstiprināšanu  

29. Par zemes ierīcības projekta „ Līgo” apstiprināšanu 

30. Par zemes ierīcības projektu „Saulrieti” un “Ozolaine” apstiprināšanu 

31. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos  

32. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

33. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

34. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos  

35. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos  

36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

37. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā  

38. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā 

39. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas  komisijas sastāvā 

40. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs dod vārdu izpilddirektoram Raimondam Spēkam. 

Izpilddirektors R.Spēks informē par darbu Budžeta komisijā, lai sastādītu 2018.gada budžetu. 

Izpilddirektors ticies ar LAKR arodbiedrības vadību par koplīgumu. Par koplīgumu ir notikušas 

sarunas ar LIZDA pārstāvēm. 

Izpilddirektors piedalījies Mežāres kultūras nama būvniecības gaitas sapulcēs. Darbu uzsākusi 

Latvijas simtgades darba grupa. Ir notikusi ikmēneša tikšanās ar pārvalžu vadītājiem.    

Ir notikusi tikšanās ar Krustpils pagasta iedzīvotājiem par veloceliņa izbūves projektu, kuras laikā 

iedzīvotājs norādījis uz iespējamām kļūdām līgumu izmaiņās.  

Izpilddirektors piedalījās divās Laukezera projekta būvniecības gaitas sapulcēs.  

R.Spēks piedalījās izpilddirektoru sapulcē Rīgā. Sapulces pirmās daļas tēma bija izdegšana darba 

vietā. Sapulcē pārrunāja jautājumu par KNAB prasību par iekšējo kontroli. Uz februāra beigām 

KNAB pabeigs vadlīniju izstrādi. 

19.februārī notiks Valsts kontroles un Krustpils novada skolu direktoru tikšanās par Valsts kontroles 

2018. gada likumības revīziju “Vai mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai izlietojums pašvaldībās atbilst 

normatīvo aktu prasībām?”. Tiks pārrunāti jautājumi par kontroles gaitu, veicamajiem pasākumiem 

un nepieciešamajiem dokumentiem.  

Deputāte E.Serkova informē, ka uz saviem 31.oktobrī iesniegtajiem iesniegumiem ar priekšlikumiem 

par kapsētu uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanas kārtību atbildes saņēmusi ar krietnu termiņa 

pārkāpumu. Deputāte kā piemēru min kārtību, kas noteikta Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumā. 

E.Serkova lūdz sniegt paskaidrojumu, kāpēc ir kavēts termiņš, kontrolēt atbilžu sniegšanas laikus. 

E.Serkova izsakās par kārtību ar līgumu veidlapām. 

Izpilddirektors R.Spēks paskaidro, ka līgumu veidlapas tiks ievietotas sadaļā DVS “Namejs”. 

 

  



1. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/18 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” precizēšanu 

 

Ziņo I.Jaševs. 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 24.01.2018. 

Finanšu komitejas sēdēs. 

I.Jaševs lūdz papildināt lēmuma projektu ar punktu: 

3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

2017.gada 20.decembrī ar Krustpils novada domes lēmumu, saskaņā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) atzinumu, bija apstiprināti precizēti saistošie 

noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” (turpmāk – saistošie 

noteikumi), atceļot iepriekš pieņemto lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 12.janvārī pašvaldība saņēma ministrijas vēstuli Nr.1-

18/354 ar pozitīvu atzinumu un vienlaikus lūgumu novērst attiecīgas neprecizitātes, kas konstatētas 

saistošajos noteikumos – precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un saistošo 

noteikumu 6.punktu atbilstoši Iesniegumu likuma 3.pantam.     

Ņemot vērā ministrijas norādījumus par saistošajiem noteikumiem un to, ka spēkā 

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus precizējumus: 

1.1.saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz cipara un vārda “25.
2
 pantu” 

papildināt ar vārdiem “pirmo un piekto daļu”, svītrot ciparu “30.
1
” un aiz cipariem “27., 

30.” papildināt ar cipariem “31. un 31.
1
” un papildināt tiesisko pamatojumu ar atsauci uz 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu; 

1.2.precizējot saistošo noteikumu 6.punktu, izteikt to jaunā redakcijā: 

“6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz 

iesniegumu rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka mutvārdos Krustpils novada pašvaldības 

sociālā dienesta darbiniekam attiecīgajā pagasta pārvaldē atbilstoši pieprasītāja deklarētajai 

dzīvesvietai, izņemot saistošo noteikumu 7. nodaļā minēto pabalstu saņemšanai, norādot 

vēlamo pabalsta veidu, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošos dokumentus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem.”  

2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot Krustpils novada pašvaldības 

mājas lapā internetā, kā arī izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

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

 

 

 



2. 

Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

V.Stiebriņa lūdz precizēt autobusa pasažieru skaitu.  

Izsakās K.Pabērzs, K.Stars. 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Krustpils 

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’’Krustpils novada pašvaldības sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādis telpu, ēku nomai’’ (1.pielikums). 

2. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’’Krustpils novada pašvaldības Transporta  pakalpojumu 

cenrādis’’ (2.pielikums). 

3. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’’Krustpils novada pašvaldības aģentūras ’’Jaunāmuiža’’ 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis’’ (3.pielikums). 

4. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’’Krustpils novada Antūžu speciālās internātpamatskolas 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis’’ (4.pielikums). 

5. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi “Cenrādis notekūdeņu savākšanai, izvešanai un 

pieņemšanai no sausajām tualetēm un krājtvertnēm” (5.pielikums). 

6. Maksas pakalpojumu cenrāži stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri. 

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

7.1. Krustpils novada pašvaldības domes 2013.gada 20.novembra lēmums ’’Par nedzīvojamo telpu 

nomas maksas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.22, 5.punkts); 

7.2. Krustpils novada pašvaldības domes 2009.gada 25.novembra lēmums ’’Par autotransporta 

izmantošanas un uzskaites kārtību’’ (sēdes protokols Nr.12, 43.punkts). 

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

 

 

 

3. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

I.Jaševs lūdz papildināt lēmuma projektu ar punktu: 

3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 



Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt ar Jēkabpils novada pašvaldību Funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu 

(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

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

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/3  

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” (turpmāk - saistošie 

noteikumi), kuros noteikta maksa par pašvaldības aģentūras „Jaunā muiža” (turpmāk – Aģentūra) 

sniegtajiem pakalpojumiem, būtu vēlams paredzēt, ka Aģentūra var piemērot atlaidi.  

Aģentūra, slēdzot līgumu par pakalpojumu ar pašvaldību vai pašvaldības sociālo dienestu 

(turpmāk – iestāde), kura pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta un kurai Aģentūrā 

ievietoto personu skaits no attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas sasniedz 20 (divdesmit) 

personas, var piemērot līdz 10% (desmit procentu) lielu atlaidi no pakalpojuma maksas par katru 

ievietoto personu. Pakalpojuma maksas konkrēto atlaidi nosaka Aģentūra slēdzot līgumu ar iestādi. 

Nosakot šādu atlaides kārtību, iestādes būtu motivētas izmantot aģentūras pakalpojumu 

attiecīgos gadījumos.   

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu,  

atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr. 

2018/3 „Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” 

un paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums nav 

saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 



 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa izlietojuma 

Nolikumu 

 

Izskatīts 17.01.2018. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un 

darba rezultātu izvērtēšanas komisijā, 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 

24.01.2018. Finanšu komitejas sēdēs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kurš nosaka, ka 

izpildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, 

41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, kas nosaka, ka 

pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības 

fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides 

aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, 

vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts 

aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas 

stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Pašvaldība vides 

aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļus 

var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. 

Pašvaldība var veidot pašvaldības vides aizsardzības fondu, izmantojot vides aizsardzības speciālā 

budžeta līdzekļus, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  

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

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa izlietojuma 

Nolikumu (pielikumā). 

 

6. 

Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 24.01.2018. Finanšu 

komitejas sēdēs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 73.punktu, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta 

līdzekļu lietderīgu izlietojumu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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



1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam sadaļas „Krustpils 

novada investīciju plāns 2017.-2019.gadam” aktualizāciju 2018.gadam (turpmāk – Investīciju 

plāns), saskaņā ar pielikumu. 

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Krustpils novada investīciju plānu. 

3. Krustpils novada investīciju plāna izpildi kontrolē Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

7. 

Par uzturēšanas klases noteikšanu Krustpils novada pašvaldības ceļiem 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 8. pantā norādīts, ka  Pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets, 23. pantā nosakot ceļu īpašnieka 

pienākumus-  lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu:— savlaicīgi veikt ceļu 

uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām, saskaņā ar valsts standartiem. 2010.gada 9.marta Ministru kabineta 

noteikumos Nr.224  “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli“  noteikts, ka pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā 

transportlīdzekļu satiksmes intensitāti. Krustpils  novada pašvaldības autoceļiem intensitātes mērījumi 

veikti 2017.gadā. 2018.gada 15.janvārī no Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” ir saņemti 

autoceļu intensitātes aprēķini. Pamatojoties uz tiem un MK noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli“  2.pielikumā norādīto – 

ja vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī)  ir mazāk par 100, 

vietējiem autoceļiem ir noteikta uzturēšanas klase: D                                         

Minēto noteikumu 6.1.2.punkts nosaka, ka autoceļu uzturēšanas klases pašvaldību autoceļiem 

apstiprina attiecīgā pašvaldība. Pamatojoties uz augstāk minēto un  ņemot vērā likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

Noteikt visiem pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā iekļautajiem autoceļiem ikdienas darbiem 

ziemas sezonā un vasaras sezonā uzturēšanas klasi: D visa Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

8.  

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 

2018.gadam  apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 24.01.2018. Finanšu 

komitejas sēdēs. 

Izsakās K.Stars, lūdz pie Autoceļu programmas pielikumu aizpildīšanas ievērot vienotu 

detalizācijas pakāpi pa pagastiem. Kūku pagastam ceļu programmā būtu jāaizpilda pienācīgi šī 

sadaļa. 

https://likumi.lv/ta/id/37449-celu-satiksmes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/37449-celu-satiksmes-noteikumi


Paskaidro M.Alksne, izsakās K.Stars. Jautā K.Pabērzs, atbild Dz.Kalniņš. Izsakās K.Pabērzs, 

paskaidro Dz.Kalniņš. K.Pabērzs lūdz Kūku pagastam iesniegt precizētu informāciju. 

Jautā K.Stars, atbild M.Alksne. Izsakās K.Pabērzs, M.Alksne, K.Stars. 

K.Brūniņa ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes sēdi un lūgt Kūku pagasta 

pārvaldes vadītāju sakārtot informāciju. 

Izsakās B.Voltmane, K.Pabērzs, A.Vetere, K.Stars. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot līdz nākošajai komitejas sēdei precizēt un sakārtot 

detalizētu informāciju par konkrētiem ceļu un ielu posmiem, veicamajiem darbiem. 

 

9.  

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2018. gadā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu 2017. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un skolēnu skaitu uz 2018. gada 1. 

janvāri, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 2018. 

gada 1. janvāra, saskaņā ar 2017. gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem (Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
124,62 

 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 
119,39 

 

Krustpils pamatskola 74,80 

Sūnu pamatskola 
98,50 

 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 
116,78 

 

Mežāres pamatskola 
111,31 

 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 169,41 

Variešu sākumskola 103,74 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 106,59 

Vīpes pamatskola 123,76 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 100,60 



 

2. Izglītības iestāžu vadītājiem reizi ceturksnī iesniegt ziņas par audzēkņu skaitu, kuru deklarētā 

dzīves vieta ir citā administratīvajā teritorijā. 

 

 

10. 

Par pārrakstīšanās kļūdu labojumiem amata nosaukumos 

 

Ziņo I.Jaševs. 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās A.Vetere. 

 

Krustpils novada dome 2017.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9.punkts) “Par grozījumiem Krustpils novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 (protokols 

Nr.2) “Par Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienībām un slodzēm” (turpmāk – 

Lēmums), kurā pārrakstīšanās dēļ divi amata nosaukumi ir samainīti vietām, papildus vienu no tiem 

nosaucot citā nosaukumā. 

Lēmuma 1.tabulas 1.10.apakšpunkta 2.rindā ierakstīts”: “Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, 

sociālās palīdzības organizators Krustpils pagastā”, bet jābūt: “Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, 

Vīpes pagasta sociālais darbinieks”. Tā paša apakšpunkta 8.rindā ierakstīts: “Vīpes pagasta sociālais 

darbinieks”, bet jābūt: “Krustpils pagasta sociālais darbinieks”. 

Lēmumā radušās pārrakstīšanās kļūdas neietekmē lēmuma būtību un līdzšinējās darbinieku 

darba attiecības.   

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

kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

 

1. Izteikt Krustpils novada domes 2017.gada 20.decembra lēmuma “Par grozījumiem Krustpils 

novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 (protokols Nr.2) “Par Krustpils novada 

pašvaldības darbinieku amata vienībām un slodzēm” (sēdes protokols Nr.21, 9.punkts) 

Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu saraksta 1.tabulas 

1.10.apakšpunkta 2. un 8.rindu šādā redakcijā:  

 

Nr.p

.k. 
Amata nosaukums Vienību skaits 

Slodze ar 

01.01.2018. 

1.10. Krustpils novada Sociālais dienests     

2. 
Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, Vīpes 

pagasta sociālais darbinieks  
1 1 

8. Krustpils pagasta sociālais darbinieks 1 1 

 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai un struktūrvienībām; 

2. Krustpils novada Sociālajam dienestam. 

 



 

11. 

Par pārrakstīšanās kļūdu labojumiem lēmumā par grozījumiem 

 Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome 2017.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

10.punkts) “Par grozījumiem Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmumā Nr.5 (protokols 

Nr.1) “Par Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma 1.pielikumā pārrakstīšanās dēļ divi amata nosaukumi 

ir samainīti vietām, papildus vienu no tiem nosaucot citā nosaukumā, kļūda algas un slodžu ciparos.  

Lēmuma 1.pielikuma tabulas 53.rindā ierakstīts “Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, sociālās 

palīdzības organizators Krustpils pagastā”, bet jābūt “Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, Vīpes 

pagasta sociālais darbinieks”, 59.rindā ierakstīts “Vīpes pagasta sociālais darbinieks”, bet jābūt 

“Krustpils pagasta sociālais darbinieks”, 75.rindas ailē, kas nosaka noteiktās algas lielumu, ierakstīts 

skaitlis “895”, bet jābūt skaitlim “894”.  

Lēmuma 2.pielikuma tabulas 31.rindā ierakstīts “Apkopējs-dežurants”, bet jābūt “Apkopējs-

sētnieks”, 63.rindā slodžu ailē ierakstīts skaitlis “0,6”, bet jābūt “0,5”, 84.rindā slodžu ailē ierakstīts 

skaitlis “0,75”, bet jābūt “0,5”, 97.rindā profesiju koda ailē ierakstīts “9412 03”, bet jābūt “9214 03”. 

Lēmumā radušos pārrakstīšanās kļūdu labošana nepieciešama, jo tā notikusi pārnesot datus no 

viena dokumenta uz citu, un  neietekmē līdzšinējo darba organizāciju. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,  

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”, Ministru 

kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot „par” –  Aija 

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

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj:  

 

1. Izteikt Krustpils novada domes 2017.gada 20.decembra lēmuma “Par grozījumiem 2016.gada 

20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.21, 

10.punkts) 1.pielikuma tabulas 53., 59. un 75.rindu šādā redakcijā: 

1.pielikums 
 

Nr

.p.

k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesi-

jas kods 

Slodze ar 

01.01.18 
Amata saime 

Ama

ta 

līme

nis 

Mēneš 

algu 

grupa 

Maksi

mālā 

alga 

par 

slodzi 

no 

2018.g. 

Noteiktā 

alga ar 

01.01.2018. 

par slodzi  

53. 11. 

Krustpils 

novada 

Sociālais 

dienests 

Sociālā dienesta 

vadītāja vietnieks, 

Vīpes pagasta 

sociālais 

darbinieks  

1344 04 1 39.Sociālais darbs IV  10 1287 912 

59.     

Krustpils pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 



75. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 894 

 

2. Izteikt Krustpils novada domes 2017.gada 20.decembra lēmuma “Par grozījumiem 2016.gada 

20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.21, 

10.punkts) 2.pielikuma tabulas 31., 63., 84. un 97.rindu šādā redakcijā:  
                                                                             

 

2.pielikums 

Nr.

p.k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesijas 

kods 

Slo- 

dze ar 

01.01.18. 

Amata saime 

Ama

ta 

līme

nis 

Mēneš

algu 

grupa 

Maksimā

lā alga 

par slodzi 

no 

2018.g 

Noteikt

ā alga 

par 

slodzi 

ar 

01.01.2

018. 

31. 3. 

Krustpils 

pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- sētnieks 

(B-ka) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

63. 6. 
Sūnu 

pamatskola 
Medmāsa 2221 34 0,5 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

84. 8. 
Mežāres 

pamatskola 
Strādnieks 9214 03 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A  2 530 430 

97. 9. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Strādnieks (kapu 

apsaimn.) 
9214 03 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

  

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

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai; 

2. Kūku, Krustpils, Variešu pagastu pārvaldēm, Sūnu pamatskolai, Mežāres pamatskolai. 

                                                                                            

 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo B.Voltmane. 

Izsakās K.Pabērzs. 

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 

2018. gadam”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

 



Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/1 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

 

Deputāts Kārlis Pabērzs (jun.) atstāj sēžu zāli. 

 

 

13. 

Par atbalstu biedrībai “Sporta centrs Samuraji” 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

2017. gada 11. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Sporta centrs 

Samuraji” prezidenta iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Krustpils novada sportista 

D. B. dalību Eiropas karatē čempionātā, kas norisināsies šī gada 2. - 4. februārī Sočos, Krievijā. 

Sportists ir izcīnījis vietu Latvijas karatē izlasē un čempionātā pārstāvēs Latviju. 

Tiek lūgts atbalsts 570 EUR apmērā, kur ietilpst lidmašīnas biļešu iegāde, transporta 

izdevumi, un izdevumi par viesnīcu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta  

2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt atbalstu EUR 570 apmērā biedrībai “Sporta centrs Samuraji”, Krustpils novada 

sportista dalībai Eiropas karatē čempionātā Sočos (Krievijā), no sporta pasākumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

 

Deputāts Kārlis Pabērzs (jun.) atgriežas sēžu zālē. 

 

14. 

Par atbalstu Latvijas Šķēpmetēju klubam 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Finanšu komitejas sēdē, kurā nolēma lūgt papildus informāciju. 

Informē B.Voltmane. 

 

Izsakās P.Garvāns, K.Stars, E.Serkova, L.Zalāne. 

Izsakās P.Garvāns, K.Stars, iebilst P.Gravāns, paskaidro K.Stars. 

Izsakās K.Pabērzs. Jautā K.Pabērzs, atbild D.Kalve. Izsakās L.Zalāne, V.Golubevs, K.Stars, 

K.Brūniņa. Jautā K.Pabērzs, atbild B.Voltmane. Jautā P.Gravāns, atbild B.Voltmane. Izsakās 

K.Pabērzs. 

 

2018. gada 11. janvārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Latvijas Šķēpmetēju kluba 

valdes priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli daļēji atbalstīt Krustpils novada 

sportistes K. N. J. dalību 2018. gada mācību treniņu nometnē, kas norisināsies šī gada 10. - 24. aprīlī 

Alikantē, Spānijā. 

Sportiste ir izcīnījusi vietu Latvijas jaunatnes izlasē šķēpa mešanā. 



Nometnes izdevumos ietilpst ceļa izdevumi – 240 EUR, naktsmītnes un ēdināšana – 504 

EUR. 

Tiek lūgts iespēju robežās atbalstīt sportisti.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta  

2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  

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

Piešķirt atbalstu EUR 744 apmērā, Krustpils novada sportistes dalībai mācību treniņu 

nometnē Alikantē, Spānijā, no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. Līdzekļus pārskaitot 

Latvijas Šķēpmetēju klubam. 

 

 

 

15. 

Par Krustpils pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils pamatskolas direktores iesniegums, kurā lūdz 

apstiprināt Krustpils pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Nolikums pievienots iesniegumam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 

Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu,atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. 

2. Uzdot Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai nodrošināt nolikuma izpildi. 

3. Uzdot Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai informēt Izglītības iestāžu reģistru 

par izglītības iestādes nolikuma jauno redakciju. 

4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

Deputāte Vija Stiebriņa, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

 

 

16. 

Par grozījumiem Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 



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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“1.2. Dienests domes priekšsēdētāja uzdevumā nodrošina civilās aizsardzības uzdevumu 

izpildi pašvaldībā.”; 

1.2. svītrot nolikuma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.12., 2.3.13. un 2.3.14.apakšpunktu. 

 

 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības 

Komunālās un saimniecības nodaļas nolikuma apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, kurā nolēma atlikt 

jautājuma izskatīšanu līdz Domes sēdei, pārstrādājot nolikumu. 

 

Ziņo N.Zizlāns. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

saistošo noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 11.punktu, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas nolikumu 

(pielikumā). 

2. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Krustpils novada domes 2009.gada 16.septembra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 45.punkts) apstiprinātais Krustpils novada pašvaldības 

Komunālās saimniecības nodaļas nolikums.  

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

 

 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/2  

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo N.Zizlāns. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.puktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

trešo punktu, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā. 



Pašreiz ir spēkā 2011.gadā izdotie saistošie noteikumi, kuros būtu jāveic plaši grozījumi, vai 

būt jāizdod jauni saistošie noteikumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 43.panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu un otro daļu,  atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr. 

2018/2 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” un paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi, 

saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā 

“Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Deputāts Kārlis Stars atstāj sēžu zāli. 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Izskata 2017.gada 22.decembra saņemto M. K., iesniegumu, kurā lūdz lauzt dzīvojamo telpu  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/16/1 ar 2018.gada 31.janvāri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka ar  Iesniedzēju 

noslēgts  2016.gada 3.oktobrī Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 8-

47/16/1.  Variešu pagasta pārvaldes vadītājs, iesniegto iesniegumu ir saskaņojis. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 

19.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.),   Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt 2016.gada 3.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 8-47/16/1 ar M. K., ar 2018.gada 31.janvāri. 

2. Uzdot M. K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli , saskaņā ar piestādīto aprēķinu, un izdeklarēties  no dzīvokļa adreses. Gadījumā, 

ja M. K. un ģimenes locekļi neizdeklarējas, tiks veiktas darbības   deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanai.  

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. 

5. 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). 

Deputāte Vija Stiebriņa atstāj sēžu zāli. 

 

 

20.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2018.gada 08.janvāra saņemto M. Č., personas kods [..] , iesniegumu, kurā lūdz lauzt 

dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz dzīvokli Nr. 9 “Spunģēni 3”, Spunģēni, 

Krustpils  pagasts ar 2018.gada 31.janvāri. Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja, iesniegto iesniegumu 

ir saskaņojusi. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka ar  M. Č. 

noslēgts  2010.gada 30.aprīlī Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 3-18. 

Izbeidzot īres tiesības ar M.Č., parāds par nenomaksātiem pamatpakalpojumiem un 

papildpakalpojumiem sastādās [..] EUR apmērā.  

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 

2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt noslēgto dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 3-18 ar M.Č., 

ar 2018.gada 31.janvāri. 

2. Uzdot M. Č. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli Nr. 9 “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, saskaņā ar 

piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  prasību 

tiesā par parāda piedziņu. 

4. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, slēgt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo 

pakalpojumu līgumu ar dzīvokļu rindā uzņemto personu, dzīvokļu rindas secībā. 

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

 

 

 

21. 

Par līguma termiņa pagarināšanu komunālam dzīvoklim Kūku  pagastā 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata A. R., personas kods [..], 2018.gada 10.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

īres un komunālo pakalpojumu līguma termiņu uz vienu istabu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā, kas 

beidzas 2018.gada 31.janvārī. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  uzlicis saskaņojumu, 

norādot, ka piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem. 



 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 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,  

- 10. 01.2018. A. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.01.2018. ar Nr.2.1-11.1/18/90) par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu,  

-  Līguma Nr. 6-41/17/17, 3.2.2.apakšpunktu,    īrniekam tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu. 

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt ar A. R. personas kods [..], Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 6-41/17/17, no 2018.gada 31.janvāra līdz 2018.gada 30.jūlijam uz vienu istabu 

(Nr.1 - 15.9 kv.m. platībā) komunālajā dzīvoklī, dzīvoklī Nr.21, dzīvojamā mājā “Kūkas 

Nr.3”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

2. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres  un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 6-41/17/17  pagarināšanu ar A. R.. 

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

4. 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). 

 

Deputāte Vija Stiebriņa atgriežas sēžu zālē. 

 

 

22.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

  

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Brūniņa. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. Izsakās 

K.Brūniņa, izsaka priekšlikumu vērsties tiesā par parāda piedziņu. Izsakās K.Pabērzs, I.Stupāne, 

V.Golubevs, K.Brūniņa, K.Pabērzs, A.Vetere, V.Stiebriņa, J.Puriškevičs, K.Pabērzs, I.Stupāne. 

 

 Izskata E. M., personas kods [..], 2018.gada 19.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 216/2015 no 2016.gada 04.janvāra. 

 Mežāres  pagasta pārvaldes vadītāja izvērtējot iesniegto iesniegumu,  uzlikusi saskaņojumu, 

norādot, ka piekrīt pagarināt  līgumu līdz 2018.gada 31.augustam, ja  E.M. samaksās parādu vai slēgs 

vienošanos par parāda samaksas grafiku. 

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 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,  

- Līguma Nr. 216/2015, 3.2.2.apakšpunktu,    īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu. 

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- Juris 

Puriškevičs (1 balss), „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt E. M.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 216/2015 līdz 

2018.gada 31.augustam. 

2. Uzdot E. M. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli Nr. 6 “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, saskaņā ar 

piestādīto aprēķinu, vai noslēgt Vienošanos par parāda summas samaksu. 

3. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 216/2015  pagarināšanu ar E. 

M., pēc lēmuma 2.punkta izpildes. 

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

5. 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). 

 

 

23. 

Par līguma termiņa pagarināšanu komunālam dzīvoklim Kūku  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata O. L, personas kods [..], 2018.gada 10.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

līgumu uz komunālo dzīvoklī Kūku pagastā. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  uzlicis saskaņojumu, 

norādot, ka piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem. 

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 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,  



- 10. 01.2018. O. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.01.2018. ar Nr.2.1-11.1/18/89) par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu,  

-  Līguma Nr. 6-41/17/17, 3.2.2.apakšpunktu,    īrniekam tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu. 

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  

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

 

1. Pagarināt  O. L., personas kods [..], Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 6-41/17/05 no 2018.gada 

12.janvāra līdz 2018.gada 11.jūlijam par vienas istabas ( Nr.3 -20.1 kvm. platībā) komunālo 

dzīvokli – dzīvoklī Nr.21 dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

2. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres  un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 6-41/17/05  pagarināšanu ar O. L.. 

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

4. 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). 

 

Deputāts Kārlis Stars atgriežas sēžu zālē. 

 

24. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. Informē K.Pabērzs. 

 

Izskata 2017.gada 15.decembra  saņemto K. A. (turpmāk - Iesniedzēja), dzīv. [..], Vīpes 

pagasts, Krustpils novads iesniegumu, kurā lūdz  uzņem rindā uz pašvaldības dzīvokli vai piešķirt 

dzīvokli, vēlams Krustpils novada Variešu pagastā. [….. ] [Ievērojot personas datu aizsardzību, lēmuma 

teksts dzēsts] 

 Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, ka Iesniedzēja var tiks 

uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli vispārējā kārtībā Vīpes pagastā, kur pašreiz ir deklarētā 

dzīvesvieta.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 14.panta 

pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

1. Uzņemt   rindā uz Vīpes pagasta dzīvokli ar kārtas Nr.8  K. A.,  deklarētā dzīvesvieta  [..], 

Vīpes pagasts, Krustpils novads.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



 

 

25. 

Par termiņa pagarinājumu nomas līgumos  

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Krustpils novada pašvaldība, 2013.gada marta mēnesī, ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu par malkas šķūnīšiem ar iedzīvotājiem, ar darbības termiņu līdz 2018.gada martam. Malkas 

šķūnīši, piesaistīti zemes vienībai ar nosaukumu “Jaunā Muiža 1”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0617 002 001. Krustpils novada pašvaldība 

konstatē, ka ar : 

1. S. G., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.1, par līgumsaistībām nav parādu; 

2. D. K., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.2, par līgumsaistībām nav parādu; 

3. L. Š., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.3, par līgumsaistībām nav parādu; 

4. M. P., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.4, par līgumsaistībām nav parādu; 

5. A. Z., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.5, par līgumsaistībām nav parādu; 

6. S. T., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.11, par līgumsaistībām nav parādu; 

7. A. L., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.12, par līgumsaistībām uz 19.01.2018.,  ir [..] EUR 

parāds; 

8. A. Ž., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.13, par līgumsaistībām uz 19.01.2018.,  ir [..] EUR 

parāds; 

9. V. L., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.14, par līgumsaistībām nav parādu; 

10. K. M.u, noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.15, par līgumsaistībām nav parādu; 

11. J. L., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.16, par līgumsaistībām uz 19.01.2018.,  par 

līgumsaistībām nav parādu; 

12. R. N., noslēgts nomas līgums par šķūnīti Nr.18, par līgumsaistībām nav parādu. 

 

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas  2.punktu un  otrās daļas 3.punktu; 21.panta 

pirmās daļas 14.b)apakšpunktu, 

- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

-  Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

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

nosacījumiem” 7.punktu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Pagarināt ar: 

1.1. S. G., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.1; 

1.2. D. K., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.2; 

1.3. L. Š., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.3; 

1.4. M. P., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.4;  

1.5. A. Z., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.5; 

1.6. A. L., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.12; 

1.7. A. Ž., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.13; 

1.8. V. L., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.14; 

1.9. K. M., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.15; 



1.10. J.L., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.16;  

1.11. R. N., noslēgto nomas līgumu par šķūnīti Nr.18, uz pieciem gadiem. 

 

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam,  ar lēmuma 1.punktā norādītām personām noslēgt 

grozījumus līgumos viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, izņemot lēmuma 

1.punktā – 1.7., 1.8.apkaspunktā minētām personām, ar kurā slēdzams līgums pēc parāda 

samaksas. 

3. Uzdot šķūnīšu Nr.6., 7., 8., 9., 10., 17., 20. Lietotājiem viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienas ierasties Kūku pagasta pārvaldē nomas līguma slēgšanai. Līguma neslēgšanas 

gadījumā, uz šajā punktā minētiem šķūnīšiem tiks piedāvātas nomas tiesības. 

4. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju slēgt nomas līgumu ar šķūnīšu lietotājiem uz nomas 

termiņu pieci gadi. 

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

 

 

26. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas īpašnieka lēmuma 

pamata, 

atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašumu, 

pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli: 

1.1.“Spunģēni 2” -10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

1.2.“Rozessala 3”- 7, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

1.3.“Māja Nr.3”-2, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā 

uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

27. 

Par medību tiesību nomu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata mednieku biedrības „Daugava”, reģ. Nr. 40008074934, juridiskā adrese „Skabarga”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes locekļa Edvīna Bičevska  2017. gada 

28.decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām pašvaldībai piekritīgām 

un īpašumā esošām  zemes vienībām: 

 
Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 



56680010204 56680020196 56680010216 56680060302 56680070157 

56680070224 56680050210 56680030126 56680060304 56680070339 

56680070242 56680020208 56680040093 56680060327 56680070383 

56680010079 56680030073 56680040094 56680060330 56680070170 

56680010080 56680030079 56680050049 56680060333 56680070187 

56680010082 56680030111 56680050033 56680060335 56680070193 

56680010083 56680030123 56680050034 56680060338 56680070194 

56680040071 56680030132 56680050041 56680060349 56680070275 

56680010089 56680040056 56680050052 56680070228 56680070331 

56680010200 56680040059 56680050059 56680060371 56680070360 

56680010096 56680040081 56680050068 56680060376 56680070289 

56680010097 56680040078 56680050101 56680060454 56680070332 

56680010098 56680040048 56680050147 56680060398 56680070343 

56680010165 56680040051 56680050151 56680040091 56680070345 

56680010188 56680040063 56680060526 56680060430 56680050144 

56680010105 56680060429 56680060436 56680060434 56680070346 

56680010158 56680070166 56680060438 56680060441 56680070347 

56680010159 56680040076 56680070056 56680060447 56680050146 

56680010179 56680040077 56680060339 56680060479 56680070348 

56680010207 56680040080 56680060261 56680070376 56680050148 

56680010232 56680060274 56680060260 56680070217 56680070359 

56680010362 56680010203 56680060264 56680070085 56680070374 

56680020105 56680040092 56680060273 56680070156 
 

 

         Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu 3. panta 2. Punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 

par iespējami augstāku cenu”,5.pants. Aizliegums nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības 

lietošanā (1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā un 6
1 

pantu 1)Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas 

līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz 

laiku, kas nav ilgāks par divpadsmit gadiem (2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic 

iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir 

publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. 

(3) Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to 

izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru 

kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. punkts, 10)medību tiesību lietotājs - zemes īpašnieks 

vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā noteiktajām 

prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs likumā 

noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības, un ņemot vērā mednieku 

biedrības ”Daugava ”iesniegumu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1.Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām:  

 
Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platī

ba ha 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platī

ba ha 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

56680010204 1,12 56680020196 0,08 56680010216 0,82 56680060302 1,27 56680070157 2,00 

56680070224 4,09 56680050210 2,69 56680030126 1,58 56680060304 0,82 56680070339 0,69 

56680070242 1,18 56680020208 6,30 56680040093 0,50 56680060327 1,06 56680070383 0,67 

56680010079 1,33 56680030073 0,56 56680040094 3,71 56680060330 3,5 56680070170 2,53 

56680010080 3,38 56680030079 1,28 56680050049 0,46 56680060333 0,6 56680070187 5,07 

56680010082 2 56680030111 0,58 56680050033 9,6 56680060335 0,52 56680070193 1,98 

56680010083 4,1 56680030123 1,62 56680050034 2,3 56680060338 0,65 56680070194 1,41 



56680040071 5,5 56680030132 0,55 56680050041 1,9 56680060349 0,96 56680070275 4,11 

56680010089 7,3 56680040056 2,91 56680050052 0,95 56680070228 3,43 56680070331 2,68 

56680010200 1,35 56680040059 1,2 56680050059 0,93 56680060371 0,50 56680070360 2,24 

56680010096 1,09 56680040081 0,45 56680050068 2,92 56680060376 0,62 56680070289 0,37 

56680010097 0,59 56680040078 0,98 56680050101 1,46 56680060454 0,42 56680070332 3,32 

56680010098 1,02 56680040048 0,89 56680050147 0,66 56680060398 0,67 56680070343 1,04 

56680010165 1,48 56680040051 4,64 56680050151 1,00 56680040091 0,37 56680070345 0,92 

56680010188 0,5 56680040063 0,55 56680060526 7,97 56680060430 0,37 56680050144 1,02 

56680010105 10,5 56680060429 0,66 56680060436 0,36 56680060434 0,61 56680070346 1,53 

56680010158 0,54 56680070166 1,64 56680060438 0,36 56680060441 0,93 56680070347 1,19 

56680010159 1,8 56680040076 3,22 56680070056 11,6 56680060447 0,52 56680050146 0,44 

56680010179 0,51 56680040077 1,77 56680060339 0,53 56680060479 0,62 56680070348 0,59 

56680010207 0,89 56680040080 2,9 56680060261 1,17 56680070376 1,90 56680050148 1,16 

56680010232 5,32 56680060274 0,58 56680060260 0,81 56680070217 7,52 56680070359 0,61 

56680010362 0,65 56680010203 3,17 56680060264 0,71 56680070085 4,44 56680070374 0,36 

56680020105 5,35 56680040092 1,76 56680060273 1,06 56680070156 2,82 
Kopā: 207 

ha 

 

2.Medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību „Daugava”, reģ. Nr. 40008074934, juridiskā 

adrese „Skabarga”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, slēgt uz 5 gadiem līdz 2023.gada 

31.janvārim.   

3.Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības medību tiesību 

nomas piešķiršanas noteikumiem, tas ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu ha gadā.  

Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

28. 

Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvīnkalni” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: ”Meža 

Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202, sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 11.janvāra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta Jaunvīnkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Jaunvīnkalni”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 006 0038 uzsākts pēc īpašnieka A. F. 2017.gada 

30.novembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0038 – ar platību 19,0 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017. gada 15.novembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 20, p.17). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Jaunvīnkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0038 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā 

daļa izstrādāta digitālā veidā bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, 

jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes 

lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Jaunvīnkalni”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0038, ar platību  19,0 ha  

divās zemes vienībās (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0555-  platība 10,3 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0556-   platība 8,7 ha. 



Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Jaunvīnkalni” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0555-  platība 

10,3 ha; piešķirt nosaukumu  “Laukozoli”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0556 -  platība 

8,7 ha piešķirams jauns nosaukums „Jāņozoli”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 

50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2017.gada 15.novembra  lēmumu (sēdes protokols Nr.20., p.17)   „Par nekustamā īpašuma 

sadalīšanu Krustpils pagasta/ 56680070123/ Jaunvīnkalni”) un sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 11.janvāra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Jaunvīnkalni” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra 

Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Jaunvīnkalni”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jaunvīnkalni” ( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

006 0021), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668  006 0038, ar platību 19,0 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2) . 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0555 -  platība 

10,3 ha; piešķirt jaunu nosaukumu  “Laukozoli”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0556 -  platība 

8,7 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Jāņozoli”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu platības 

var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam.. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Deputāts Mārtiņš Felss, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

 

Deputāts Juris Puriškevičs atstāj sēžu zāli. 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta „ Līgo” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: ”Meža 

Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202, sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 11.janvāra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Līgo”, Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, 

konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Līgo”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

ar kadastra numuru 5668 007 0123 uzsākts pēc īpašnieka A. F. 2017.gada 17.novembra iesnieguma. 

Nekustamais īpašums sastāv no trim zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0123 – ar platību 10,54 ha, pamatojoties uz Krustpils 

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017. gada 15.novembra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 20, 

p.13). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Līgo” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56680070123 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu 

sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM 

koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, 

jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Līgo”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0123, ar platību 10,54 ha  divās 

zemes vienībās (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0440 -  platība 8,19 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0441 -   platība 2,35 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Līgo” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0440 -  platība 

8,19 ha; atstājams nosaukums  “Līgo”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0441-  platība 

2,35 ha piešķirams jauns nosaukums „Dziļgravas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 

50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2017.gada 15.novembra  lēmumu (sēdes protokols Nr.20., p.13)   „Par nekustamā īpašuma 

sadalīšanu Krustpils pagasta / 56680070123/ “Līgo”) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 11.janvāra iesniegumu 



par zemes ierīcības projekta ” Līgo” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto 

zemes ierīcības projektu “Līgo”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Līgo”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

007 0123), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668  007 0123 , ar platību 10,54 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās 

(grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) . 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0440 -  

platība 8,19 ha; atstājams nosaukums  “Līgo”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0441 -  

platība 2,35 ha piešķirams jauns nosaukums „Dziļgravas”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam.. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 

Deputāts Mārtiņš Felss, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

 

 

 

Deputāts Juris Puriškevičs atgriežas sēžu zālē. 

 

 

30. 

Par zemes ierīcības projektu „Saulrieti” un “Ozolaine” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība” sertificēta  zemes ierīcības darbu veicēja  Līgas Petenko,    

(sertifikāts Nr.BA 457, izsniegts 21.01.2013.,  derīgs līdz 20.01.2018.), 2018.gada 11.janvāra 

iesniegumu ”Par zemes ierīcības projektu zemes gabala  ”Saulrieti ”( 5668 006 0155) un “Ozolaine” 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


(5668 006 0156), Krustpils pagastā, Krustpils novadā par savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, 

apstiprināšanu, konstatēts: 

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56680060020 “Ozolaine”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0156) un 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56680060017 “Saulrieti”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0155) robežu pārkārtošanai izstrādāts, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 15.novembra sēdes 

protokolu Nr.20, p.12 „Par robežu pārprojektēšanu Krustpils pagasta /Saulrieti/ Ozolaine/” un 

īpašnieka A. F., personas kods [..],  adrese: “Vīnkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-

5204,  2017.gada 29.novembra iesniegumu. 

 Nekustamais īpašums “Ozolaine”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā ar kadastra numuru 

5668 006 0020 sastāv no vienas zemes vienības 2,79 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 

56680060156) un būves ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0156 001. 

Nekustamais īpašums “Saulrieti”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā ar kadastra numuru 

5668 006 0017 sastāv no vienas zemes vienības  1,19 ha platībā (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5668 006 0155). Uz zemes vienības atrodas citai personai- Krustpils pagasta Felsa 

zemnieku saimniecībai piederoša daļa no saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 

56680060156001.  

Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

5668 006 0155 un 5668 006 0156 robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu 

sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa  izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM 

koordinātu sistēmai. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5668 006 

0155 un 5668 006 0156 robežu pārkārtošanai, pie zemes vienības “Ozolaine” pievienojot aptuveni 

0,22 ha  platību. 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības :  

1.projektētā zemes vienība Nr.1 – (kadastra apzīmējums 5668 006 0155, platība 0,97 ha). Zemes 

lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

2.projektētā zemes vienība  Nr.2– (kadastra apzīmējums 5668 006 0156, platība 3,01 ha) . 

Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 Adresācijas priekšlikums: 

- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Saulrieti”;  

- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Ozolaine”.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 

50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2017.gada 15.novembra  lēmumu (sēdes protokols Nr.20, p.12)  ” un projekta izstrādātāja 

SIA “GEO Mērniecība” sertificēta  zemes ierīcības darbu veicēja  Līgas Petenko,    (sertifikāts Nr.BA 

457, izsniegts 21.01.2013., derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 11.janvāra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta ”Saulrieti ” un “Ozolaine” apstiprināšanu un sagatavoto zemes ierīcības projektu,  

atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt  zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56680060020 

“Ozolaine”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5668 006 0156) un nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56680060017 “Saulrieti”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 

0155) robežu pārkārtošanai ,pievienojot aptuveni 0,22 ha platību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5668 006 0156. 

2. Pēc robežu pārkārtošanas Projektētā zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 

0155 platība 0,97 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un 

adresi“Saulrieti”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

3. Pēc robežu pārkārtošanas  Projektētā zemes vienības Nr.2– kadastra apzīmējums 5668 006 

0156, platība 3,01 ha. Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un 

adresi“Ozolaine”, Krustpils pagasts, Krustpils novads.           

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam.. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 

Deputāts Mārtiņš Felss, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

 

 

31. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome iepazinās ar R. Ģ., personas kods  [..], dzīvesvieta [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu un 2010. gada 17. marta 

vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada 

pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam R. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta [..], 

Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 

vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 

(četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības 

budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. 

un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

32. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās K.Brūniņa. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Luksts. 

Krustpils novada dome iepazinās ar I. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta [..], Ogres novads, 

iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē 2018. gadam. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796  „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu un 2010. gada 17. marta 

vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada 

pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. Ģ., personas kods  [..], dzīvesvieta [..], Ogres 

novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu 

murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 

EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības 

budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. 

un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 



namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

33. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome iepazinās ar A. F., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu  paredz, 

ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar 

zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. 

Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens 

murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. F., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu 

uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Marinzejas ezerā, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 

EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

34. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar J. B. , personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu  paredz, 

ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar 

zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. 

Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens 

murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam J. B., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu 

uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Marinzejas ezerā, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 

EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

35. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome iepazinās ar R. A., personas kods [..], dzīvesvieta [..], Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, kas 

paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja 

saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 

metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka 

viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.  

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam R. A., personas kods [..], dzīvesvieta [..], 

Atašienes pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu 

uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Marinzejas ezerā, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 

EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

36. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 24.01.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā  saņemts nekustamajā īpašumā “[..]”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, dzīvojošā P. S. 18.12.2017. (reģistrēts ar Nr.2.1-11.2/17/2726) rakstveida iesniegums ar 

lūgumu anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu A. G., jo neesot tiesiska pamata būt deklarētam adresē  

“[..]”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. G. ir deklarējis dzīvesvietu “[..]”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads,  2016.gada 6.maijā, norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu – 

vienošanās ar īpašnieku P. S.. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties 

uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts 

īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  A. G. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 

2018.gada 10.janvārim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats būt 

deklarētam adresē  “[..]”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 19.12.2017. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/1079 nosūtīts uz A. G. deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai 



nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par A. G.deklarēto adresi “[..]”, Variešu pagasts, Krustpils novads, jo nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju 

reģistrā un paziņot A. G. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

37. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā  

 

 

Ziņo I.Jaševs. 

I.Jaševs lūdz labot lēmuma projekta 2.punktu, svītrot lēmuma projekta 3. punktu. 

Paskaidro K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa. Jautā K.Brūniņa, atbild I.Jaševs. Paskaidro 

B.Voltmane. 

Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 24.janvārī saņemts Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

Dzintara Kalniņa iesniegums Nr.6-8/18/4, ar ierosinājumu grozīt Kūku katlu mājas darbinieku amata 

nosaukumu no kurinātājs-strādnieks uz kurinātājs, tādējādi nosakot tam sezonālu ietvaru. 

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

kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15  balsis), „pret”- 

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

 

1. Grozīt Krustpils novada domes 2017.gada 20.decembra lēmuma “Par grozījumiem Krustpils 

novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 (protokols Nr.2) “Par Krustpils novada 

pašvaldības darbinieku amata vienībām un slodzēm” (sēdes protokols Nr.21, 9.punkts) 

Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu saraksta 2.tabulas 

2.5.apakšpunkta 7., 8., 9. un 10.rindu šādā redakcijā: 

  

Nr.p

.k. 
Amata nosaukums 

Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.02.2018. 

2.5. Kūku pagasta pārvalde   

7. Kurinātājs 1 1 

8. Kurinātājs 1 1 

9. Kurinātājs 1 1 

10. Kurinātājs 1 1 



 

2. Uzdot Krustpils novada izpilddirektoram rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amati tiek 

reorganizēti, par grozījumiem darba līgumā vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai. 

2. Krustpils novada Kūku pagasta  pārvaldei. 

 

 

 

 

38. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

 

Ziņo I.Jaševs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Paskaidro K.Pabērzs. Jautā K.Stars, atbild B.Voltmane. 

Paskaidro P.Gravāns, K.Pabērzs. Izsakās K.Stars, K.Pabērzs, K.Brūniņa. Jautā V.Stiebriņa, atbild 

K.Brūniņa. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 24.janvārī saņemts Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

Dzintara Kalniņa iesniegums Nr.6-8/18/4, ar ierosinājumu grozīt Kūku katlu mājas darbinieku amata 

nosaukumu no kurinātājs-strādnieks uz kurinātājs, tādējādi nosakot tam sezonālu ietvaru. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru 

kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot „par” –  Aija 

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

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj: 
  

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

grozījumus un izteikt 2.pielikuma tabulas 52., 53., 54. un 55.rindu šādā redakcijā:  

 

Nr.

p.k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesijas 

kods 

Slo- 

dze ar 

01.01.18. 

Amata saime 

Ama

ta 

līme

nis 

Mēneš

algu 

grupa 

Maksi

mālā 

alga 

par 

slodzi 

no 

2018.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.02.2018. 

52. 5. 
Kūku pagasta 

pārvalde Kurinātājs 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

53.   
Kurinātājs 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

54.   
Kurinātājs 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

55.   
Kurinātājs 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

IV 5 802 490 



kvalificētais darbs 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī. 

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

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai. 

2. Kūku pagasta pārvaldei. 

                                                                                            

 

 

39. 

Par izmaiņām Nekustamā īpašuma nodokļu  

atvieglojumu piešķiršanas  komisijas sastāvā 

 

  

 Informē K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. 

Izsakās K.Stars, ierosina no komisijas izslēgt Kārli Staru. Jautā K.Brūniņa, atbild K.Stars. Izsakās 

I.Stupāne. K.Brūniņa ierosina par komisijas vadītāju iecelt Ligitu Podnieci. 

 

 

Deputāte Elīna Serkova atstāj sēžu zāli. 

 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.2016/4 “Krustpils novada 

pašvaldības nolikums” 24.16.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas komisija ir pastāvīgā komisija.  

  Sākotnējais komisijas sastāvs, t.sk. komisijas priekšsēdētājs noteikts ar 2012.gada 21.marta 

Krustpils novada domes lēmumu (Protokols Nr. 3., 32) “Par Nekustamo īpašumu nodokļu 

atvieglojumu piešķiršanas komisijas izveidošanu”.  Izveidotās komisijas darbības laikā no komisijas 

tika izslēgts komisijas priekšsēdētājs un viens komisijas loceklis. Pašreiz komisijas sastāvā ir sekojoši 

komisijas locekļi: Ligita Podniece, Benita Dzelme, Kārlis Stars,  tāpēc pēc domes priekšsēdētāja 

rekomendācijas, komisijas sastāvs būtu papildināms ar Ilzi Stupāni. 

 Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24., 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  

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

 

1. Iekļaut Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas  sastāvā Ilzi 

Stupāni. 

2. Izslēgt no Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas  sastāva Kārli 

Staru 

3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt: Ligitu Podnieci 

 

Deputāte Elīna Serkova atgriežas sēžu zālē. 

 



40. 

Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Izsakās V.Stiebriņa. Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Stars, K.Pabērzs. Izsakās 

V.Stiebriņa, R.Spēks. Informē I.Stupāne, K.Pabērzs. Izsakās K.Stars, paskaidro I.Stupāne. Informē 

K.Pabērzs. 

 

Deputāte Vija Stiebriņa atstāj sēžu zāli. 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar 2018.gada 25.janvāra domes lēmumu Nr.19 (protokols 

Nr.3.,3.)  “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, nodod Krustpils novada pašvaldībai, reģistrācijas 

numurs 90009118116, īpašumā bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu ar kadastra numuru 56010010203 Rīgas iela 152A, Jēkabpils, visā tā sastāvā. 

Nekustamo īpašumu Rīgas ielā 152A, Jēkabpilī nodod Krustpils novada pašvaldībai 

autonomās funkcijas veikšanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana). 

Nekustamais īpašums, ar kadastra numuru 56010010203 Rīgas iela 152A, Jēkabpilī sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010185, 0,0402 ha platībā. Lietu tiesības, kas 

apgrūtina nekustamo īpašumu – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti, 

0,0402 ha platībā. Īpašuma tiesības reģistrētas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000573850 uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda. 

Nekustamā īpašuma Rīgas iela 152A, Jēkabpils atlikusī bilances vērtība – 1431 euro (viens 

tūkstotis četri simti trīsdesmit viens eiro).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 43.pantu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo daļu, 

3¹.daļu, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārņemt bez atlīdzības Krustpils novada pašvaldības īpašumā Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010010203, 0,0402 ha platībā, 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, visā tā sastāvā, ar mērķi – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 

ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana). 

2. Noslēgt pieņemšanas – nodošanas aktu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. 

3. Krustpils novada pašvaldībai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010010203 Rīgas 

ielā 152A, Jēkabpilī nodot bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots 

šī lēmuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanai. 

4. Nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo 

īpašumu, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Krustpils novada pašvaldība 

nodrošina šī lēmuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanu. 

5. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda, sedz Krustpils novada pašvaldība. 



6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Sēdi slēdz plkst.11:45 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs                                                                               R.Ivanova 

  



 

1.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžu apstiprināšanu” ( sēdes protokola Nr.1.,2 .punkts)  

 

 

Krustpils novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

telpu, ēku nomai 

 

Atašienes pagasta pārvalde 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR/ 

1. Atašienes kultūras nama telpu noma   

1.1 Atašienes kultūras nama telpu 

noma(virs 50 cilv.) 

1 stunda 15,00 

1.2. Atašienes kultūras nama telpu 

noma(līdz 50 cilv.) 

1 stunda 10,00 

1.3. Atašienes kultūras nama telpu noma 

bēru mielastam 

1 stunda 5,00 

1.4. Atašienes kultūras nama telpu noma 

viesmāksliniekiem 

pēc vienošanās  

2. Noliktava’’Skrūves’’ m2/ mēnesī 0,30 

3. Administratīvā ēka’’Centrs’’ m2/ mēnesī 1,50 

4. Malkas šķūnis Liepu ielā 15 m2/ mēnesī 0,30 

5. Nedzīvojamā ēka ‘’Asari’’, Liepu iela-

2(89,7 m2) 

m2/ mēnesī 1,28 

6. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

telpu noma 
  

6.1. Telpa Nr.8(42,5 m2) 1 stunda 3,00 

6.2. Telpa Nr.8(auto kursu apmācības) 1 stunda 2,00 

6.3 Telpu iznomāšana iedzīvotājiem 

(skolas ēdnīcas telpas): 

virs 50 cilv. 

līdz 50 cilv. 

bēru mielastam 

1 stunda  

 

15,00 

10,00 

5,00 

 

 

Krustpils pagasta pārvalde  

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR// 

1. Krustpils pagasta kultūras nama telpu 

noma 

1 stunda 12,40 

2. Krustpils pagasta kultūras nama telpu 

noma- viesmākslinieki 

pēc vienošanās  

3. Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.52 

 

1 tunda 

m2/mēnesī 

2,89 

1,80 

4. Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.42 1 stunda 2,89 



 

 

5. Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.40 

  

1 stunda 

m2/mēnesī 

2,89 

1,45 

6. Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.28 

  

1 stunda 

m2/mēnesī 

2,89 

1,45 

7. Ēka ’’Kalmītes’’’ telpa Nr.4 

 

1 stunda 

m2/mēnesī 

2,89 

1,45 

 

Kūku pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR/ 

1. Zīlānu kultūras nams 1 stunda 20,00 

2. Zīlānu kultūras nams- viesmākslinieki pēc vienošanās  

3. Kūku bibliotēkas lielā zāle 

( 51,5 m2) 

1 stunda 8,54 

4. Vecā Sūnu pamatskolas ēka 

 (654,2 m2) 

m2/mēnesī 1,28 

5. Brīvdabas estrāde’’Mārdadzis’’ 1 stunda 30,00 

 

Mežāres  pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR/ 

1. Mežāres kultūras nama lielā zāle (272,7 

m2) 

1 stunda 20,00 

2. Mežāres kultūras nama lielā zāle – 

viesmākslinieki (272,7 m2) 

pēc vienošanās  

3. Mežāres kultūras nama nodarbību, 

semināru telpa (55,55 m2) 

1 stunda 10,00 

4. Mežāres kultūras nama deju zāle (158,7 

m2) 

1 stunda 12,00 

5. Mežāres kultūras nama deju zāle bēru 

mielastam (158,7 m2) 

1 stunda 9,00 

6. Mežāres kultūras nama kafejnīcas telpa 1 stunda 6,00 

7. Mežāres pamatskolas sporta zāle 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās visu 

dienu un trešdienās, piektdienās līdz 

plkst. 16:00  –  pieaugušie 

 

bērni 

1 stunda  

 

 

 

4,96 

1,00 

8. Autogarāža Nr.25 (209,5 m2) m2/mēnesī 0,30 

9. Noliktava-šķūnis m2/mēnesī 0,30 

10. Mežāres pagasta pārvaldes ēkas 

telpas(9,1m2);(17,8 m2); (16,8m2); 

(24,8 m2);(19,5 m2);(2,7 m2);  

(11,6 m2), (9,7 m2) 

m2/mēnesī 1,30 

11. Autogarāža Nr.5 (108,1 m2) m2/mēnesī 0,30 

11. Mežāres kultūras nama telpa Nr.12 

(37,1 m2) 

m2/mēnesī 1,30 

 



Variešu pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN /EUR/ 

1. Variešu kultūras nams 1 stunda 14,00 

2. Variešu kultūras nams- 

viesmākslinieki 

pēc vienošanās  

3. Antūžu kultūras nams 1 stunda 11,00 

4. Antūžu kultūras nams- 

viesmākslinieki 

pēc vienošanās  

5. Bijušās Liepenes pamatskolas 

telpa Nr.16 (48,1 m2) 

1 stunda 11,00 

6. Bijušās Liepenes pamatskolas 

telpa Nr.23 (89,3 m2) 

1 stunda 11,00 

7. Variešu pagasta pārvaldes telpa 

(14,9 m2) 

m2/mēnesī 2,28 

 

 

Vīpes pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR/ 

1. Vīpes kluba telpas 1 stunda 11,38 

2. Vīpes kluba telpas- 

viesmākslinieki 

pēc vienošanās  

3. Vīpes pagasta pārvaldes zāle 1stunda 2,63 

4. Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 10,8 m2 m2/mēnesī 1,28 

5. Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 7,4 m2 m2/mēnesī 1,28 

6. Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 1,1m2 m2/mēnesī 1,28 

 

 

Krustpils novada pašvaldības administrācija 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN /EUR/ 

1. Konferenču  zāle 1 stunda 30,00 

2. Sēžu zāle A7 1 stunda 7,00 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



2.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžu apstiprināšanu” ( sēdes protokola Nr. 1., 2 .punkts)  

 

Krustpils novada pašvaldības 

Transporta  pakalpojumu cenrādis 

 
Nr.p.k. Administratīvā 

vienība 

Transporta līdzeklis Pakalpojuma 

veids 

Pasažieru 

vietu skaits 

Mērvienība Cena bez 

PVN/EUR/ 

1. Adminstrācija Autotransports VW 

Caravelle JS6180 

pasažieru 7 km 0,50 

2. Atašienes PP Autotransports VW 

Transporter GN8417 

pasažieru 7 km 0,50 

3. Krustpils PP Autotransports VW 

Crafter HJ8821 

pasažieru 19 km 0,50 

4. Kūku PP Autotransports VW  

Transporter FE5075 

pasažieru 8 km 0,50 

5. Kūku PP Autotransports VW 

Caravelle HZ3057 

kravas 

transports 

- km 1,00 

6. Kūku PP Autotransports 

Mercedes Benz 0350 

DU222 

pasažieru 49 km 1,54 

7. Kūku PP Autotransports 

Mercedes Benz Intouro 

HN8494 

pasažieru 40 km 1,50 

8. Kūku PP Traktors John Deere 

2040 T8713LM 

kravas 

transports 

- km 1,00 

9. Mežāres PP Autotransports VW 

Caravelle KA7389 

pasažieru 8 km 0,50 

10. Variešu PP Autotransports 

Mercedes Benz Sprinter 

515 HF6387 

pasažieru 19 km 0,70 

 

 

 

 

11.  Autobusa gaidīšanas 

laiks 

  1 stunda 4,51 

 

 

Piezīme:  Noteikt, ka autotransporta izmantošanas maksas pakalpojuma izdevumu aprēķinā Krustpils 

novada pašvaldības finansētām administratīvām vienībām un Krustpils novadā juridisko adresi 

reģistrējušo nevalstisko organizāciju vajadzībām, tiek iekļauti faktiskie degvielas izdevumi, 

komandējuma izdevumi, autotransporta vadītāja virsstundas un nakts stundas. Samaksa par transporta 

izmantošanu Krustpils novada pašvaldības budžeta finansētām administratīvām vienībām notiek, 

veicot savstarpējus budžeta grozījumus. 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



3.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžu apstiprināšanu” ( sēdes protokola Nr. 1. ,  2 .punkts)  

 

 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro)  

1. Ēdināšanas pakalpojums (pusdienas)   

1.1. Ēdināšanas maksa vienai personai 

pilna porcija 

skaits 1,60 

1.2. Ēdināšanas maksa vienai personai 

pusporcija 

skaits 0,80 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



4.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžu apstiprināšanu” ( sēdes protokola Nr. 1.  , 2  .punkts)  

 

 

Krustpils novada Antūžu speciālās internātpamatskolas 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro)  

1. Ēdināšanas pakalpojums (pusdienas)   

1.1. Ēdināšanas maksa vienai personai 

(kompleksās pusdienas) 

skaits 1,53 

1.2. Ēdināšanas maksa vienai personai 

(zupa) 

skaits 0,34 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



5.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžu apstiprināšanu” ( sēdes protokola Nr. 1.,  2 .punkts) 

 

 

Cenrādis 

notekūdeņu savākšanai, izvešanai un pieņemšanai 

no sausajām tualetēm un krājtvertnēm  

 

 

Nr. Izdevumi 
Summa 

(euro) 1 m
3
 

Summa 

(euro) 2 m
3
  

Summa 

(euro) 3 

m
3
  

1. Transporta izmaksas, tai skaitā, darba samaksa 

(1 h) 
15,80 15,80 15,80 

2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,06 EUR/m
3
 

(kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana 

attīrīšanas iekārtās) 

1.06 2,12 3,18 

 Kopā 16,86 17,92 18,98 

 

 

 

Nr. Izdevumi 
Summa 

(euro)  

1. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1 m
3
 

(kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana 

attīrīšanas iekārtās no privātpersonām ar savu 

tehniku) 

5,00 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 31.janvāra lēmumam 

“Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību”  

( sēdes protokola Nr. 1.,  3 .punkts) 

 

Funkciju deleģēšanas un finansēšanas 
LĪGUMS Nr._______ 

 

Jēkabpilī 2018. gada „___” februārī 

 

           Krustpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, reģistrācijas Nr. 90009118116, tās 

priekšsēdētāja Kārļa Pabērza personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Krustpils novada 

pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un  

 Jēkabpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, reģistrācijas Nr. 90009116789, tās 

priekšsēdētāja Aivara Vanaga personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils novada 

pašvaldības nolikumu, no otras puses, abi kopā turpmāk sauktas – Puses, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 

41., 45., 46. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Puses noslēdz šādu Funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu: 

 

1. Deleģētais pārvaldes uzdevums 

 Jēkabpils novada pašvaldība deleģē un Krustpils novada pašvaldība apņemas veikt šādu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 14.punkta noteikto funkciju ietvaros esošo uzdevumu – nodrošināt Jēkabpils novada administratīvās teritorijas 

būvniecības procesa tiesiskumu . 

 

2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kārtība un finansēšana 

2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, Krustpils novada pašvaldība: 

2.1.1. nodrošina Krustpils novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) darbību saskaņā ar Būvvaldes nolikumu un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

2.1.2. nodrošina Būvvaldes darba finansēšanu atbilstoši saskaņotajai, apstiprinātai Būvvaldes tāmei un saņemtajiem 

finanšu līdzekļiem; 

2.1.3. nosaka ar būvniecību saistīto Būvvaldes sniegto pakalpojumu  izcenojumus; 

2.1.4. daļējai finansējuma nodrošināšanai, nosaka saistošajos noteikumos noteiktās nodevas, kuru  novadu būvētāji  

(fiziskas un juridiskas personas)/ nomaksā skaidrā naudā vai ar rēķinu Krustpils novada kasē. Par gada laikā 

nomaksātās nodevas summu samazinās līdzdalības maksājums Būvvaldes uzturēšanai nākošajā kalendārajā gadā. 

2.2. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, Būvvalde nosaka būvniecības jautājumu administrēšanas un noformēšanas kārtību 

administrējamā teritorijā saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem Būvnoteikumiem u.c. Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības būvnormatīviem, sistemātiski informējot par to  Jēkabpils novada pašvaldību un tās iedzīvotājus. 

2.3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma  izpildes nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldība: 

2.3.1. nodrošina Būvvaldi ar Pašvaldības teritorijas plānojumu, saistošiem noteikumiem, lēmumiem, rīkojumiem u.c. 

darba materiāliem un visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama šī līguma 1.punktā paredzēto deleģēto 

pārvaldes uzdevuma  izpildei un Būvvaldes kompetences īstenošanai; 

2.3.2. nodrošina jebkuras būvniecības ieceres saskaņošanu, norādot atbilstību teritorijas plānojumam; 

2.3.3. nodrošina jebkuras būvniecības ieceres virzīšanu izskatīšanai Būvvaldē; 

2.3.4. priekšsēdētājs vai tā pilnvarotā persona piedalās būvju pieņemšanas komisijas darbā, ko organizē Būvvalde; 

2.3.5. izskata un pieņem lēmumus par Būvvaldes sastādītiem administratīviem protokoliem, ziņojumiem, 

iesniegumiem, ierosinājumiem būvniecības jomā; 

2.3.6. nodrošina šī līguma 1.punktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu (plānošanu) 

savas pašvaldības budžetā atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai Būvvaldes budžeta tāmei. 

2.4. Krustpils novada pašvaldība nodrošina šī līguma 1.punktā  noteiktā uzdevuma izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros. 

2.5. Puses Līguma saistību izpildei apņemas: 

2.5.1. pēc pieprasījuma nodrošināt funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī atskaiti vai  nepieciešamo 

dokumentāciju funkciju izpildes veikšanai; 

2.5.2. izmainot saistošos noteikumus, finansēšanas kārtību Būvvaldes darbības nodrošināšanai. 

 

3. Pušu padotība un atbildība 

3.1. Būvvalde attiecībā uz deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības padotībā. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

4. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi, pārskatu sniegšanas kārtība 



4.1. Jēkabpils novada pašvaldība piešķir Krustpils novada pašvaldībai finanšu līdzekļus deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai 

atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai Būvvaldes budžeta tāmei, veicot regulāras ikmēneša iemaksas Krustpils novada 

pašvaldības budžetā 1/12 ( vienas divpadsmitās) Būvvaldes budžeta tāmes daļas apmērā saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem 

veicot norēķinu līdz nākoša mēneša 10.datumam. 

4.2. Papildus pakalpojumus, kas nav ietverti Būvvaldes budžeta tāmē, tiek sniegti pamatojoties uz papildpakalpojumu tāmi un 

papildus piestādītajiem rēķiniem, veicot norēķinu līdz nākošā mēneša 10. datumam.  

4.3. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu. 

4.4. Krustpils novada pašvaldībai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada pašvaldībai tās budžeta sastādīšanai 

deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

4.5. Atsevišķu uzdevumu un pasākumu finansēšanu ārpus saskaņotajai un apstiprinātajai Būvvaldes budžeta tāmei Puses 

organizē un īsteno savstarpēji vienojoties, apmaksu veicot pēc papildus piestādītiem rēķiniem. 

4.6. Krustpils novada pašvaldība pēc pieprasījuma sniedz atskaiti par padarīto un finanšu atskaiti. 

4.7. Krustpils novada pašvaldības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

4.8. Būvvalde informē Jēkabpils novada pašvaldību par savu darbību un organizētajiem pasākumiem.  

 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku  no  2018.gada  1.februāra  līdz 2019.gada 31.janvārim. Līguma termiņš var tikt pagarināts. 

5.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

5.3. Puses lēmumu par deleģētās funkcijas atsaukšanu var pieņemt ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms saimnieciskā (budžeta) gada 

sākuma. 

5.4. Jēkabpils novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Krustpils novada pašvaldību, ir 

tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu tikai tad, ja:  

5.4.1. Krustpils novada pašvaldība nepilda šī līguma 1.punktu, t.i., neveic deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi; 

5.4.2. Jēkabpils novada pašvaldība konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti neracionāli vai citiem mērķiem. 

5.5. Beidzoties līguma termiņam, tas automātiski tiek pagarināts uz vienu gadu, ja neviena no Pusēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pirms līguma termiņa beigām neceļ iebildumus pret līguma darbības pagarinājumu. 

5.6. Krustpils novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Jēkabpils novada pašvaldību, ir 

tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt līgumu tikai tad, ja Jēkabpils novada pašvaldības budžetā netiek paredzēti vai tiek 

paredzēti līdzekļi nepietiekamā apjomā šī līguma 1.punktā minētā deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, kā arī gadījumos, ja 

Jēkabpils novada pašvaldība nepilda citus šī līguma noteikumus. 

 

6. Strīdu atrisināšana 

Ja viena līgumslēdzēja puse pārkāpusi kādu no šī Līguma noteikumiem, otrai līgumslēdzējai pusei 10 darba dienu laikā ir 

tiesības iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru otra līgumslēdzēja puse 

uzskata par pārkāptu. Paskaidrojumus par šo pretenziju var iesniegt 10 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 

 

7. Citi noteikumi. 

7.1. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka: 

7.1.1. šī līguma slēgšana nav pretrunā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pušu darbību; 

7.1.2. attiecībā ar līgumslēdzējiem likumos, noteikumos un citos normatīvajos vai administratīvajos aktos nav noteikti nekādi 

ierobežojumi slēgt šo līgumu. 

7.2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka „Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru 

izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā 

atbild attiecīgā publiskā persona.” 

7.3. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Krustpils novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009118116 Reģistrācijas Nr. 90009116789 

Juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 Juridiskā adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

Banka: a/s „SEB banka” Jēkabpils filiāle Banka: AS “Swedbank” 

Norēķinu konts: LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 Norēķinu konts: LV51 HABA 0551 0341 2525 1 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  

                            Kārlis Pabērzs 

 

                        Aivars Vanags 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

31.01.2018. 

APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada domes 

                                                                                        2018.gada 31.janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 1. , 4.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/3  

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” grozījumu un papildināt 

saistošos noteikumus ar 1.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„1.
1
 Aģentūra, slēdzot līgumu par pakalpojumu ar pašvaldību vai pašvaldības sociālo dienestu 

(turpmāk – iestāde), kura pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta un kurai Aģentūrā 

ievietoto personu skaits no attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas sasniedz 20 (divdesmit) 

personas, var piemērot līdz 10% (desmit procentu) lielu atlaidi no pakalpojuma maksas par katru 

ievietoto personu. Pakalpojuma maksas konkrēto atlaidi nosaka Aģentūra slēdzot līgumu ar iestādi.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

31.01.2018. 

APSTIPRINĀTS 

             ar Krustpils novada  domes 

                                                                                        2018. gada 31.janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 1. , 4.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/3  

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem izstrādāti, pamatojoties uz 

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

un 17.panta otro un ceturto daļu. Izdoti, lai 

noteiktu kārtību atlaides piemērošanai maksas 

pakalpojumiem.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus, sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi, nosakot maksāšanas kārtību, likmes 

un atlaidi. Atlaides piemērošana 

nepieciešama, lai motivētu pašvaldības 

izmantot aģentūras pakalpojumus, tādējādi 

efektīvi izmantojot līdzekļus, veicinot 

ilgtermiņa sadarbību, nodrošinot saiedrības 

vajadzību apmierināšanu pēc pakalpojumiem.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Budžeta ietaupījums vai palielinājums nav 

precīzi prognozējams. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

31.01.2018. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

31.01.2018.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.1., 5.p.) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ IESKAITĪTĀ DABAS RESURSA 

NODOKĻA IZLIETOŠANAS NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likumu un ar to saistītajiem Ministru 

kabineta noteikumiem. 

2.  Nolikums nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) plāno 

ieņēmumus un izdevumus no dabas resursu nodokļa. 

3. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa izlietojumu kārtējam 

gadam pieņem Krustpils novada pašvaldības dome, apstiprinot ikgadējo budžetu. 

II. Līdzekļu sadale 

4. 10 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam tiek paredzēti 

dabas resursu rezerves fondā. 

5. 90 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno visai 

Krustpils novada pašvaldības administratīvajai teritorijai kopumā pēc konkrētas pagasta pārvaldes vai 

struktūrvienības pieprasījuma, kas tiek izskatīti Budžeta un gada pārskatu izvērtēšanas komisijā. 

IV. Līdzekļu izlietošana 

6. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas 

saistīti ar mērķi veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, vides aizsardzību, 

ierobežojot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, 

veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, 

kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus, piemēram, Vides un civilās aizsardzības 

dienesta vides speciālistu atlīdzībai un dienesta darbības nodrošināšanai, vides monitoringu, 
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bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, 

vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdens aizsardzību, augšņu un grunts 

aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. 

7. Dabas resursu rezerves fonda līdzekļus var izmantot avārijas seku likvidēšanai un novada kopējo 

pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides un ūdens aizsardzību, atkritumu 

apsaimniekošanu, izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā. 

V. Dabas resursu nodokļa pārvalde 

8. Dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienests ieskaita Krustpils novada pašvaldības speciālā 

budžeta kontā.  

9. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda pieņem pašvaldības 

dome. 

VI. Līdzekļu uzskaite un kontrole 

10. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Nolikumā noteiktiem 

mērķiem un ir atbildīgs par to. 

 

11. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī jānodrošina 

ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta klasifikācijas kodiem atbilstoši 

ekonomiskām kategorijām un apstiprinātam plānam kārtējā budžetā. 

 

12. Informāciju par saņemto dabas resursu nodokļa izlietojumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

iekļauj Krustpils novada pašvaldības pārskatos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

31.01.2018. 

APSTIPRINĀTI  

             ar Krustpils novada  domes 

                                                                                        2018. gada 31.janvāra lēmumu  

(protokols Nr.1.,12.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/1 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. 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 2018. 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. 

 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2018. gadam ieņēmumos EUR  7 752 933 

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

 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam izdevumos EUR 9 180 569 saskaņā 

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

 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 984 026  saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2018. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos EUR 1 869 090 

 saskaņā ar 12., 13.  un 14.pielikumu. 

 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam izdevumos EUR 2 298 339 

saskaņā ar  12., 13.  un 14.pielikumu. 

 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR  181 057  saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 31.janvārī 
APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes 

2018.gada 31.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr.1,17.punkts) 

 

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.  

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. 
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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 
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APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  
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(sēdes protokols Nr. 1, 18 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/2 

 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  43.panta trešo daļu un  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi regulē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā, nosaka 

prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 

kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu 

pienākumus un tiesības. 

2. Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) organizē un kontrolē sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem 

saistošajiem noteikumiem. 

3. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot 

līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu savākšanas ieviešana) 

nosaka pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 

5. Saistošie noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

6. Pašvaldības administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Pašvaldības 

teritorijā radītos sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā to pārstrādātājam vai ved uz 

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu “Dziļā vāda”. 

7. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums. 

 

II. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi 

8. Reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu. 

mailto:novads@krustpils.lv
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9. Veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu, lai samazinātu apglabājamo 

atkritumu daudzumu. 

10. Sekmēt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Krustpils novadā. 

11. Rūpēties par to, lai atkritumi tiktu apsaimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā veidā. 

 

III. Pašvaldības kompetence (tiesības un pienākumi) 

12. Pašvaldība nosaka prasības atkritumu savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 

uzglabāšanai, atkritumu savākšanai paredzēto tilpņu veidus (tvertnes, konteineri, urnas, maisus). 

13. Pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš šo noteikumu izpratnē ir persona, ar kuru 

pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldības teritorijā. 

14. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā ir 

noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot 

informāciju pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada pašvaldības izdevumā 

„Krustpils Novadnieks”. 

 
 

IV. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi 

 
15. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs šo noteikumu izpratnē un viņu 

pienākums ir iesaistīties pašvaldības kopējā atkritumu savākšanas sistēmā, atbilstoši šo noteikumu 

prasībām gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. 

16. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam jāslēdz līgums par 

atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic atkritumu apsaimniekošanu Krustpils 

novada teritorijā. 

17. Atkritumu radītājam – fiziskai personai, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta 

dzīvojamā telpa individuālajā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos atkritumus 

ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar apsaimniekotāju ir paredzēts 

konkrētās mājas apkalpošanai. 

18. Atkritumu radītājam – fiziskai personai, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta 

dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos atkritumus 

jāievieto tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.  

19. Atkritumu radītājam - juridiskai personai - jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par 

faktiski izvedamo atkritumu daudzumu. 

20. Nekustamā īpašuma (izņemot daudzdzīvokļu mājas) īpašnieks: 

20.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās 

teritorijas;  

20.2. sniedz ziņas atkritumu apsaimniekotājam par to iedzīvotāju skaitu, kas  dzīvo attiecīgajā 

nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko 

darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

20.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir 

līgums ar pašvaldību, par regulāru, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, atkritumu savākšanu un 

izvešanu; 

20.4. atkritumu radītājam jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski saražoto 

izvedamo atkritumu daudzumu;   
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20.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu tvertnes no privātajiem īpašumiem, tai 

skaitā no slēgtajiem pagalmiem, noteiktajā maršrutā, saskaņā ar noslēgto līgumu, pārvieto 

specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, jebkurā gadalaikā, kur tās 

netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību; 

20.6 pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju, izvieto savā īpašumā nepieciešamo tvertņu 

skaitu, vai iegādājas atkritumu maisus ar apsaimniekotāja marķējumu.   

20.7. uztur atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā; 

20.8. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada 

draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī citu personu mantai. Komposta bedres vai 

kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucētu apkārtējos iedzīvotājus un būtu tādā 

attālumā, lai nenodarītu kaitējumu to pieguļošai teritorijai. 

 

21. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, papildus 20. punktā noteiktajam: 

 21.1. pēc īres, apsaimniekošanas vai nomas līgumu noslēgšanas, trīs darba dienu laikā noslēdz 

līgumu par atkritumu apsaimniekošanu; 

 22.2. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina iedzīvotājiem un 

atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzeklim pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas 

paredzēti atkritumu savākšanai; 

23.3. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem 

jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.  

22. Vasarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika 

periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar 

atkritumu apsaimniekotāju. 

23. Atkritumu radītājiem jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem aktiem, valsts un reģionālajam atkritumu 

apsaimniekošanas plānam. 

24. Nekustamā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai apsaimniekotāji pie iestāžu, uzņēmumu, 

tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām, daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām, 

saskaņojot ar pašvaldību tvertņu dizainu, ierīko atkritumu tvertnes un nodrošina to pastāvīgu 

iztukšošanu. 

25. Publisko pasākumu laikā publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšana 

attiecīgajā teritorijā un atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumi. Publisko pasākumu organizatoram atkritumu apsaimniekošanas līgums jāslēdz ar 

Krustpils novada pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku. 

Publiskā pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir 

pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumiem pasākuma laikā, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu pēc 

pasākuma noslēguma. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 

6 (sešu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes 

kustība, tas jāveic 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma noslēguma. Ja pasākuma laikā iespējams 

nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu, tad pasākuma organizētājiem jānodrošina apstākļi dalītai 

atkritumu vākšanai.  

26. Par būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai 

remonta darbus. Tos aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs. Par būvniecības atkritumu savākšanu 

slēdzams atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. 

27. Par lielgabarīta atkritumu (ledusskapji, skapji, gultas, un tml.) izvešanu jāslēdz atsevišķs līgums 

ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumi ar savu transportu nogādājami uz atkritumu 

apsaimniekotāja norādīto vietu, noteiktajā laikā un norādītajā vietā. 



 

V. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai. 

 

28. Krustpils novada administratīvajā teritorijā, kur atkritumi tiek savākti dalīti, atkritumu radītājiem 

jāšķiro un jānovieto to speciālās apzīmētās atkritumu tvertnēs. 

29. Pašvaldībai sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, savlaicīgi jāziņo atkritumu radītājiem 

par jaunu šķiroto atkritumu savākšanas vietu ierīkošanu, kā arī jāinformē par attiecīgo tvertņu 

krāsojumu vai apzīmējumu. 

30. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs nodrošina regulāru atkritumu izvešanu tad, 

kad tvertnes ir piepildītas, saglabājot tīrību un nodrošināt uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu 

tvertņu iztukšošanas laikā. 

31. Atkritumu apsaimniekotājam jānogādā sašķirotos atkritumus attiecīgo atkritumu veidu otrreizējās 

pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem. 

32.Atkritumu apsaimniekotājam uz šķiroto atkritumu tvertnēm vai laukumos jānodrošina šāda 

informācija: 

32.1. šķiroto atkritumu veids; 

32.2.atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformācija (firmas nosaukums, tālruņa numurs). 

 

VI. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

 

33. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam ir pienākums: 

33.1. atdalīt bīstamos atkritumus no pērējiem atkritumiem; 

33.2. uzglabāt bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, fizisko 

un juridisko personu īpašumu; 

33.3. nogādāt bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēgt 

līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar institūciju, kura veic bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu; 

33.4. segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas; 

33.5. juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņemt atļauju 

bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

 

VII. Aizliegumi sadzīves atkritumu savākšanā 

 
34. Krustpils novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 

34.1. ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus tam neparedzētās vietās. 

34.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām; 

34.3. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu 

kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem; 

34.4. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās;  

34.5. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus; 

34.6. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrus, infekciju slimības izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus 

atkritumus, liela izmēra atkritumus, dārza un parka atkritumus, būvniecības un rūpniecības 

atkritumus. 

 

VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 

 



35. Pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noslēgt līgumus ar 

atkritumu radītājiem Krustpils novada teritorijā. 

36. Pirms līguma noslēgšanas saņemt reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai; 

37. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu 

tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un 

nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni; 

38. Nodrošināt atkritumu radītājus ar atkritumu tvertnēm, marķētiem atkritumu maisiem pietiekamā 

daudzumā, saskaņā ar noslēgto līgumu; 

39. Atbilstoši ar pašvaldību saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu 

un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem un atkritumu novietnēm, nodrošinot 

tajos tīrību – atstājot konteineru laukumus un novietnes pēc atkritumu izvešanas tīrus, apdzīvoto 

vietu centros ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī vai vienojoties ar apsaimniekotāju par atkritumu 

izvešanu pēc izstrādāta grafika, pārējā novada teritorijā ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; 

40. Uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas 

īpašums; 

41. Nodrošināt atkritumu savākšanas laukumu izbūvi un labiekārtošanu saskaņā ar līguma 

nosacījumiem; 

42. Nogādāt savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu poligonā ar šim 

nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli; 

43. Nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un 

būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku, dārzu un kapsētu atkritumi) izvešanu; 

44. Marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu; 

45. Nodrošināt iespēju atkritumu rādītājiem un citām personām nodot sadzīves atkritumus speciāli 

tam paredzētajos maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar tvertnēm; 

46. Nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas. 

 

IX. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 
47. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un 

atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu. 

48. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai 

valdītājam veido: 

48.1. 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; 

48.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. 



49. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta: 

49.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē atkritumu 

apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto līgumu; 

49.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai lietošanā zeme vai namīpašums, 

maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un 

atkritumu apsaimniekotāju; 

49.3. no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai valdījumā ir nekustamie īpašumi 

(zeme, ēkas, būves, u.c.), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu 

starp juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju. 

50. Pašvaldība reizi gadā var pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja mainās atkritumu 

apsaimniekotāja izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un citām normatīvajos 

aktos noteiktajām darbībām, un atkritumu apsaimniekotājs to var finansiāli pamatot. 

51. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko veido sadzīves atkritumu savākšana, 

pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana un citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, nosaka un 

apstiprina Krustpils novada dome ar lēmumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, bet 

maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, ko apstiprina Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija, nosaka atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir noslēdzis attiecīgu 

līgumu ar pašvaldību. 

 

 

X. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 
52. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu. 

53. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā 

pieņem Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

54. Par saistošo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas 

šādas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas: 

 54.1. pašvaldības domes deputāti; 

 54.2. pašvaldības domes priekšsēdētājs; 

 54.3. pašvaldības izpilddirektors; 

54.4. Krustpils novada pārvalžu vadītāji; 

54.5. pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs; 

54.6. Vides un civilās aizsardzības dienesta darbinieki. 

55. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu 

kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Krustpils novada pagastu 

pārvalžu vadītājiem vai pašvaldības izpilddirektoram. 

56. Administratīvais sods par šo noteikumu pārkāpumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma 

novēršanas un materiālās atbildības. 

 

XI. Noslēguma jautājums 

 
57. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošos 

noteikumus Nr. 2011/25 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 2018.gada 31.janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr.1 , 18.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/2 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts 

 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā 

tiek apsaimniekoti sadzīves atkritumi Krustpils novada 

pašvaldībā,  prasības atkritumu savākšanai, arī 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 

pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtība, 

kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu 

un apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumi un 

tiesības.  

 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu 

apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un 

novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka 

veselībai nekaitīgu vidi Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi attiecas gan uz juridiskajām, gan uz 

fiziskajām personām. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Gan juridiskajām, gan fiziskajām personām par īpašumā vai 

valdījumā esošo īpašumu jāslēdz līgums ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

mailto:novads@krustpils.lv


 


