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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs.  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, 

jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, datortīklu un IS administratore Anita Dzenuška, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, Krustpils pagasta pārvaldes 

vadītāja Andra Munce, pašvaldības administrācijas sekretāre Maija Alksne, komunālās un 

saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns.  

Uzaicinātās personas: Krustpils novada bāriņtiesas locekļa Krustpils pagastā amata 

pretendente Inese Liepiņa. 

 Sēdē nepiedalās 

Deputāti    - Elīna Serkova - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz iekļaut darba kārtībā 7 papildjautājumus:  

 Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 Par atklāta konkursa izsludināšanu uz pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

direktora amatu un konkursa Nolikuma apstiprināšanu 

 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

 Par zemes ierīcības projekta „Piejūtu Sudrabiņi” apstiprināšanu 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Uz domes sēdi ieradusies Krustpils novada bāriņtiesas locekļa Krustpils pagastā 

amata pretendente Inese Liepiņa. Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz jautājumu par  

Krustpils novada bāriņtiesas locekles Krustpils pagastā ievēlēšanu izskatīt kā darba 

kārtības pirmo jautājumu. Deputāti piekrīt šim priekšlikumam. 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

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

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

domes sēdes darba kārtību: 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekles Krustpils pagastā ievēlēšanu 

2. Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Krisburgas puorsakas” izdošanai 

3. Par atbalstu Latvijas čempionāta rīkošanai  MTBO orientēšanās sacensību garajā 

distancē 

4. Par finansiālu atbalstu grāmatas ”60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” izdošanai 

5. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekles Ilzes Krastiņas atbrīvošanu no amata 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  Māras iela 6-5, Atašienē, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo apbūvēto zemi Ļaudonas ielā 2, Jēkabpilī  

8. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Mieži”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  “Rozessala 31”-18, Mežārē, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads 

10. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Viesuļlejas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Viesulīši”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

12. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Madonas iela 21, Jēkabpilī, 

trešās izsoles rezultātu  

13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņāres”,  Atašienes 

pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu 

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņu purvs”,  Atašienes 

pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu 

15. Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Variešu pagasts,Krustpils novads,  izsoles 

rezultātu  

16. Par  pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

17. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” 

18. Par 2019. gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes 

noteikšanu un sagatavošanas procesu 

19. Par grozījumiem lēmumā par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

20. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam” 

21. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/9 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krustpils 

novadā” precizēšanu 



22. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/13 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 

Krustpils novadā”  apstiprināšanu  

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

27. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā 

28. Par zemes ierīcības projekta „ Vītolu Irbenieki” apstiprināšanu 

29. Par zemes ierīcības projekta „ Čiekuri” apstiprināšanu 

30. Par zemes ierīcības projekta „Bērzi” apstiprināšanu 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu 

futbola čempionātā 

33. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa 

ievēlēšanu  

34. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu 

35. Par grozījumiem 2013.gada 18.decembra Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmumā (protokols nr.23., 5.p.) “Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras  

„Jaunāmuiža” direktora atkārtotu iecelšanu amatā” 

36. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

37. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

38. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

39. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

direktora amatu un konkursa Nolikuma apstiprināšanu 

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

41. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

42. Par zemes ierīcības projekta „Piejūtu Sudrabiņi” apstiprināšanu 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 
 

Izpilddirektors R.Spēks informē, ka ir piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības 

sanāksmē Ādažu militārajā poligonā, ko organizēja Aizsardzības ministrija. Krustpils 

novadā paredzēti 2 Aizsardzības ministrijas objekti, viens no tiem būs Krustpils pagastā. 

Tas dos iespēju novada iedzīvotājiem, jo paredzēta jaunu darba vietu radīšana. Ir uzsāktas 

sarunas par ceļu infrastruktūras sakārtošanu  ceļiem, kas vedīs uz šo objektu. 

Ir pabeigta cenu izpēte stāvlaukuma sakārtošanai domes fasādes priekšā. Notiek 

remontdarbu plānošana, saskaņošana, tikšanās ar būvniekiem Nākotnē aizmugurējam 

stāvlaukumam plānots uzstādīt  barjeru sistēmu. Iesniegti Zemesgrāmatā dokumenti, lai 

nākošgad varētu plānot grausta nojaukšanu un sakārtošanu. 

Notika ceļu inventarizācija Mežāres pagastā. Spunģēnu gājēju- velo celiņam 

noslēguma fāzē ir nepieciešamo nostiprinājumu zemesgrāmatā iesniegšana. Process ir 

sarežģīts, problēmas ar to, ka vienai juridiskai personai ir uzsākts likvidācijas process, 

jāgaida  līdz to pārņems jaunā juridiskā persona,  tā īpašums tiks nodots pašvaldībai. 

Notika tikšanās ar LMT pārstāvi par uzskaites sistēmas ieviešanu Krustpils 

pamatskolā (dati par apmeklējumu, ēdināšanas uzskaiti, skolēnu drošība) un iespējām 

uzlabot tīkla kvalitāti novada teritorijā. 

Notika tikšanās ar PMK par Mežāres projektu (Projekts tiks sadalīts kārtās- 1. 

kārta Siltināšana un elektroinstalācija; 2. kārta Iekštelpu remonts). Tikšanās un objekta 



apskate ar  Stirnbuka” organizatoriem  un Latvijas Valsts mežu pārstāvjiem. Sanāksme ar 

pārvalžu vadītājiem. Notiek darbinieku izvērtēšana. 

Notiek darbs projektu ietvaros. Pabeigti būvniecības darbi projektā “Antropogēno 

slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers””. Tiek 

gatavots noslēguma maksājuma pieprasījums. Pabeigti darbi uzsāktajos pašvaldības grants 

ceļu pārbūves projektos.  Meliorācijas sistēmas atjaunošanai Mežāres pagastā izstrādāts 

būvprojekts, izsludinās iepirkumu. Pabeigti būvdarbi, iesniegti dokumenti būvvaldē 

objektam “Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes ciemā”. 

Finiša taisnē darbi pie asfaltbetona ceļa seguma izbūves Kazubrenči – Stacija. 

Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanai Jaunās Muižas ciemā (1.kārta) izstrādāts 

būvprojekts.  Būvniecības dokumentācija izstrādāta, procesā tirgus izmaksu aptauja 

trenažieru uzstādīšanai pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas. Vienota stila stendu 

uzstādīšanai Krustpils novada pagastos izstrādāta būvniecības dokumentācija, procesā 

tirgus izmaksu aptauja. Gājēju un veloceliņa izbūvei Krustpils novada Kūku pagastā no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti, 

uzsāks darbus. Amatniecības centrā "Māzers" lielākie  darbi pabeigti. Zīlānu ciemā 

apgaismojuma uzstādīšanai notiek būvdarbi. Izveidots gājēju celiņš Marinzejas parkā uz 

atpūtas vietu. Vīpes kanalizācijas pieslēguma izbūvei SIA “Hektors” uzsāks darbus. 

Procesā būvniecības dokumentācijas izstrāde Vecās Sūnu skolas apkures sistēmas 

izbūvei. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Spēks. 

 

1. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

locekles Krustpils pagastā ievēlēšanu 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Liepiņa. 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludināja atklātu 

pretendentu konkursu uz Krustpils novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) locekļa 

Krustpils pagastā amatu. 

Noslēdzoties pieteikšanās termiņam tika izvērtēti pretendentu pieteikumi un 

uzaicināti divi pretendenti, kas atbilda Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās daļas prasībām, 

uz Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas sēdi. 

Uzklausot un izvērtējot abus pretendentus, Amatpersonu un amatu kandidātu 

izvērtēšanas komisijas 2018. gada 4. oktobra sēdē pieņemts lēmums (sēdes protokols 

Nr. 10, 1. punkts) uz domes sēdi ievēlēšanai Krustpils novada bāriņtiesas locekļa 

Krustpils pagastā amatā virzīt Inesi Liepiņu, personas kods [..]. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē 

attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem”.  

Saskaņā ar Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas 2018. gada 

4. oktobra sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 1. punkts) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 „Bāriņtiesas 

darbības noteikumi” 4. un 5.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 



 

Ievēlēt Inesi Liepiņu, personas kods [..], par Krustpils novada bāriņtiesas locekli 

Krustpils pagastā ar 0,3 (nulle komats trim) slodzēm uz pieciem gadiem no 2018. gada 

29. oktobra līdz 2023. gada 28. oktobrim. 

 

 

2. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Krisburgas puorsakas” izdošanai 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 6. septembrī ir saņemts grāmatas 

“Krisburgas puorsakas” autora Spodra Bērziņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt grāmatas 

”Krisburgas puorsakas” izdošanu. 

500 grāmatu iespiešanas izmaksas ir 3944,94 EUR (sākotnēji tika plānots 

2863,39 EUR) un maketēšanas izdevumi 400 EUR. Sadārdzinājums radās tādēļ, jo 

sākotnēji tika plānotas 160 lappuses, bet darba procesā grāmatas apjoms pieauga līdz 320 

lappusēm. 

Plānojot 2018. gada budžetu tika budžetā ieplānoti 3264 EUR grāmatas izdošanai 

Kultūras pasākumu budžeta tāmē. 

Kopumā tiek lūgts atbalsts 4344,94 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Spodra Bērziņa grāmatas “Krisburgas puorsakas” izdošanas izdevumus 

3264 EUR apmērā no kultūras pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, norēķinus 

veicot saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

2. Slēgt trīspusējo līgumu par grāmatas izdošanu. 

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

 

3. 

Par atbalstu Latvijas čempionāta rīkošanai  

MTBO orientēšanās sacensību garajā distancē 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

2018. gada 18. septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts OSK “Sēlijas 

mežs” valdes priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu atbalstīt Latvijas čempionāta rīkošanu 

MTBO velo orientēšanās sacensību garajā distancē, kas norisināsies 2018. gada 20. 

oktobrī Krustpils novada Krustpils pagasta Kaķīšu purva apkaimē.  

Sacensības organizē Latvijas orientēšanās federācija un OSK “Sēlijas mežs”. 

Sacensībās ir noteikta dalības maksa par distanci 5 vai 10 EUR, atkarībā no 

izvēlētās grupas.  

Tiek lūgts atbalstīt šī pasākuma rīkošanu finansiāli iespēju robežās. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 



Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Nepiešķirt finanšu līdzekļus Latvijas čempionāta rīkošanai MTBO velo 

orientēšanās sacensību garajā distancē. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

4. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas ”60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” izdošanai 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 2. oktobrī ir saņemta AS “Latvijas 

Mediji” valdes priekšsēdētāja vēstule ar lūgumu finansiāli atbalstīt žurnālista, dzejnieka, 

publicista Andra Grīnberga grāmatas ”60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” (darba 

nosaukums) izdošanu. 

A. Grīnbergs kopš 1958. gada darbojas kā žurnālists un publicists, pēdējos 36 

gadus īpašu uzmanību pievēršot Austrumlatvijas un Sēlijas ikdienai – 2006. gadā saņēmis 

atzinību, kļūstot par gada labāko “Latvijas Avīzes” žurnālistu. Viņš ir arī trīs dokumentālo 

portretfilmu – “Ak, pasaulīt”, “Dakteris Kiršbergs” un “Jēkabpils Dižozols” – scenāriju 

autors un režisors. Filmas tapušas sadarbībā ar kinooperatoru Jāzepu Brenci. 

Grāmata būs nozīmīgs ieguldījums ne vien Latvijas žurnālistikas vēstures 

mantojuma saglabāšanā, bet arī daudzu Jēkabpils puses novadu, tai skaitā Krustpils 

novada, kultūrvēsturiskās vides atspoguļošanā. Grīnbergs piemin Krustpili, runājot par 

sēlisko kultūrvidi. Krustpils un krustpiliešu vārdi neizpaliek arī citu, valstiski un 

sabiedriski nozīmīgu notikumu aprakstos. 

Pēc provizoriskās tāmes datiem - 800 grāmatu iespiešanas izmaksas ir 5244 EUR 

bez PVN. Līdz ar to viena eksemplāra pašizmaksa ir 6,56 EUR bez PVN.  

Lūgums finansiāli atbalstīt grāmatas izdošanu iespēju robežās.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne (13 balsis), „pret”- Kornēlija Brūniņa (1 balss), „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu grāmatas “60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” 

izdošanai 100  EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

5. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

locekles Ilzes Krastiņas atbrīvošanu no amata 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā K.Brūniņa, izsakās V.Stiebriņa. 

 



Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 7.septembrī saņemts Krustpils novada 

bāriņtiesas locekles Ilzes Krastiņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas 

locekļa amata 2018.gada 5.decembrī savstarpēji vienojoties.   

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta četrpadsmito 

daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), 

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

 

1. Atbrīvot Ilzi Krastiņu no Krustpils novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2018.gada 

5.decembri. 

2. Noslēgt ar Ilzi Krastiņu vienošanos par amata tiesisko attiecību izbeigšanu. 

3. Izmaksāt Ilzei Krastiņai visas naudas summas, kas viņai pienākas, un atlaišanas 

pabalstu 70 procentu apmērā saskaņā ar noslēgto vienošanos. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

6. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli  Māras iela 6-5, Atašienē, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads 
 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 
 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

17.p.), nodots atsavināšanai izīrēts dzīvoklis Māras iela 6-5, Atašienē, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, (turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumi un nosacītā cena 

1750 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, 

līdz ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, 

rosina domei apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokolu  Nr.28, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – izīrēta dzīvokļa  Māras iela 6-5, 

Atašienē, Atašienes  pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5646 900 8555, izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa Māras iela 6-5, Atašienē, Atašienes  pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra Nr.5646 900 8555, pirkšanu par nosacīto cenu 1750 EUR ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu N.P., personas kods [..]. 

3.  Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma 

līgumu ar  N. P.. 



4. Šis lēmums zaudē spēku, ja N. P., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma 

līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 
 

 

Sēžu zāli atstāj deputāts K.Stars. 

 

7. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo apbūvēto zemi Ļaudonas ielā 2, Jēkabpilī  

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

18.p.), nodots atsavināšanai apbūvēta zeme Ļaudonas ielā 2, Jēkabpilī,  apstiprināti 

izsoles noteikumi un nosacītā cena 2680 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, 

līdz ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, 

rosina domei apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokolu  Nr.28, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

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

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvētas  zemes Ļaudonas ielā 2, 

Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 001 1956, izsoles rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par apbūvētas  zemes Ļaudonas ielā 2, Jēkabpilī, kadastra 

Nr.5601 001 1956, pirkšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu O. J., personas kods [..],  

par 2680 EUR. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu 

ar  O. J.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja O. J., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma 

līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Mieži”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

15.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mieži”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumi un noteikta nosacītā cena 5700 EUR apmērā.   



Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks,  kurš nekustamo īpašumu  

nosolīja par 5900 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola,  Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Mieži”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 008 0288,  1.98 ha platībā, izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Mieži”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 008 0288,  1.98 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 5900 EUR apmērā ar Variešu 

pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku Aivaru 

Jaksonu. 

3.  Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu 

ar  Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku 

Aivaru Jaksonu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, īpašnieka 

Aivara Jaksona, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Egils Jasksons nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

9. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli  “Rozessala 31”-18, Mežārē, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads  

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

28.p.), nodots atsavināšanai izīrēts dzīvoklis “Rozessala 31”-18, Mežāre, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, (turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumi un 

nosacītā cena 1800 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, 

līdz ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, 

rosina domei apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokolu  Nr.28, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

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

 



1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – izīrēta dzīvokļa  “Rozessala 31”-18, 

Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5676 900 0019, izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa “Rozessala 31”-18, Mežāre, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra Nr.5676 900 0019, pirkšanu par nosacīto cenu 1800 EUR 

apmērā ar pirmpirkuma tiesīgo personu J.J., personas kods [..]. 

3.  Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma 

līgumu ar  J. J.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja J. J., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma 

līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Viesuļlejas”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

14.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Viesuļlejas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināti izsoles noteikumi un noteikta nosacītā cena 12800 EUR 

apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks,  kurš nekustamo īpašumu  

nosolīja par 13000 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola,  Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesuļlejas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0259,  4.81 ha platībā, izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Viesuļlejas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 008 0259,  4.81 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 13000 EUR 

apmērā ar Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 

īpašnieku Aivaru Jaksonu. 

3.  Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu 

ar  Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku 

Aivaru Jaksonu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, īpašnieka 

Aivara Jaksona, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Egils Jasksons nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 



 

Sēžu zāli atstāj deputāte A.Vetere. 

 

11. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma   „Viesulīši”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

16.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Viesulīši”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumi un noteikta nosacītā cena 4000 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks,  kurš nekustamo īpašumu  

nosolīja par 4200 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola,  Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve,  Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesulīši”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 008 0257,  1.34 ha platībā, izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Viesulīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5694 008 0257,  1.34 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 4200 EUR apmērā ar 

Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku 

Aivaru Jaksonu. 

3.  Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu 

ar  Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku 

Aivaru Jaksonu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Variešu pagasta A.Jaksona z/s “EGLAINE”, īpašnieka 

Aivara Jaksona, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Egils Jasksons nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Madonas iela 21, 

Jēkabpilī, trešās izsoles rezultātu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

V.Stiebriņa ierosina papildināt lēmumprojektu, nosakot, ka sludinājumu jāpublicē 

arī laikrakstā “Brīvā Daugava”. Izsakās K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns. 

 



Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 15.augustā pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 8., 22.p.),  rīkot trešo izsoli par nekustamo īpašumu  Madonas ielā 21, 

Jēkabpilī, par  cenu 12000 EUR apmērā.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli, atzīt par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo 

daļu,  pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu un 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokols  Nr.33, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Kornēlija Brūniņa, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (11  balsis), „pret”- 

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

1. Atzīt par nesekmīgu nekustāmā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī,  trešo izsoli 

(2018.gada 4.oktobrī,  plkst.11.00). 

2. Noteikt nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī, atsavināšanas veidu - 

pārdošana par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt pārdošanas cenu 9 900 EUR. 

4.  Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī 

pārdošanu par brīvu cenu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un “Brīvā Daugava”, un 

pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka pieteikums par nekustamā īpašuma Madonas 

ielā 21, Jēkabpilī pirkšanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā  desmit darba dienu 

laikā no sludinājuma publicēšanas. 

5. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt 

vairākas personas, uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai  apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāte A.Vetere. 

 

13. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņāres”,  

Atašienes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu  

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 15.augustā pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 8., 29.p.),  rīkot otro izsoli par nekustamo “Putniņāres”, par  cenu 5094 

EUR apmērā.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli, atzīt par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro 

daļu,  pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var: 

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p7


1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokols  Nr.34, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

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

1. Atzīt par nesekmīgu nekustāmā īpašuma “Putniņāres”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads  otro izsoli (2018.gada 4.oktobrī,  plkst.11.45). 

2. Atcelt 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības lēmumu 

(protokols Nr. 8., 29.p.), un pārtraukt nekustāmā īpašuma “Putniņāres”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājam. 

 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K.Stars 

 

 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņu 

purvs”,  Atašienes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu  

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 15.augustā pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 8., 24.p.),  rīkot otro izsoli par nekustamo “Putniņu purvs”, par  cenu 11988 

EUR apmērā.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli, atzīt par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro 

daļu,  pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 

4.oktobra sēdes protokols  Nr.34, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 



1. Atzīt par nesekmīgu nekustāmā īpašuma “Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads  otro izsoli (2018.gada 4.oktobrī,  plkst.11.15). 

2. Atcelt 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības lēmumu (protokols Nr. 

8., 24.p.), un pārtraukt nekustāmā īpašuma “Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads,  izsoles rezultātu 
 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 15.augustā pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 8., 23.p.),  rīkot otro izsoli par nekustamo “Purenītes”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā par  cenu 7182 EUR apmērā.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli, atzīt par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro 

daļu,  pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Izsolei nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tāpēc īpašuma izsole atzīstama 

par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās 

daļas 4.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu,  2018.gada 4.oktobra 

sēdes protokols  Nr.34, Krustpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), 

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

 1. Atzīt par nesekmīgu nekustāmā īpašuma “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads  otro izsoli (2018.gada 4.oktobrī,  plkst.11.30) 

 2. Atcelt 2018.gada 15.augusta Krustpils novada pašvaldības lēmumu (protokols 

Nr. 8., 23.p.), un pārtraukt nekustāmā īpašuma “Purenītes”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā atsavināšanu. 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

 

 

 

 



16. 

Par  pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 9., 5.p.),  rīkot izsoli transportlīdzeklim VW Transporter, reģistrācijas Nr. 

JJ 804, pirmā reģistrācija 24.05.2005. par  cenu 2850 EUR apmērā.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli, atzīt par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20 procentiem. Ja kustamas mantas sākumcena ir 2850 EUR, tad : 

1. 10 % samazinājums būs 285 EUR, sākumcena 2565 EUR ; 

2. 20 % samazinājums būs 570 EUR, sākumcena 2280   EUR.  

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas protokols Nr.38, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, 

Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nesekmīgu transportlīdzekļa VW Transporter, reģistrācijas Nr. JJ 804, 

pirmā reģistrācija 24.05.2005. izsoli (2018.gada 4.oktobrī,  plkst.12.10). 

2. Pārdot transportlīdzekli VW Transporter, reģistrācijas Nr. JJ 804, otrajā izsolē. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

 

17. 

Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs, izsakās V.Stiebriņa. 

 

Izskatot valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40003345734, juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, 

2018.gada 19.septembra iesniegumu (Krustpils novada pašvaldībā reģistrēts 2018.gada 

19.septembrī ar kārtas Nr.2.1-8/18/1944) ar lūgumu izskatīt iespēju noslēgt apbūves 

tiesības līgumu 50 kvadrātmetrus lielai platībai elektromobiļu uzlādes stacijas izbūvei 

pašvaldības nekustamajā īpašumā Liepu ielā 14A, Atašienē, Atašienes pagastā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu. 56460060231. Zemes vienības daļā paredzēts: izveidot 

stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai stāvvietai 2,5m x 5m); apzīmēt stāvvietu ar 

ceļa zīmi Nr.537 „Stāvvieta” ar papildzīmēm - Nr.805, 806 vai 807 “Darbības zona”, 

Nr.860 “Elektromobiļiem” un uzstādīt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju (ieejas strāvas 

stiprums 80 A). Visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, 

veiks CSDD. 



 Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošos Kadastra informatīvās 

sistēmas datus, konstatēts:  

1. Nekustamā īpašuma “Centrs” adrese: Liepu ielā 14 A, Atašienē, Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5646 006 0231, īpašnieks ir Krustpils novada 

pašvaldība (Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000157162).  

2. Nekustamais īpašums” Centrs”, Liepu ielā 14A, Atašienē, sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0231 ar platību 4,1 ha un 2 (divām) 

administratīvajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0231 001 un 5646 006 0231 

002.  

3. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”32. un  77. punktam, 2018.gada 

20.septembrī Krustpils novada mājas lapā izvietota informācija par saņemto iesniegumu, 

aicinot citus apbūves tiesības interesentus pieteikties līdz 2018.gada 9.oktobrim. 

Norādītajā laika posmā citu interesentu iesniegumi netika saņemti, līdz ar to nav 

nepieciešams organizēt apbūves tiesības izsoli.  

Pamatojoties uz - likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) 

apakšpunktu un 27.punktu;- Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesība” trešo nodaļu 

“Apbūves tiesība”; Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17., 32. un 77. punktu, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), 

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

1.Piešķirt valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40003345734, juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, apbūves 

tiesību uz zemes vienības daļu 50 kvadrātmetru platību (saskaņā ar grafisko pielikumu) no 

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Centrs” ar adresi: Liepu ielā 

14A, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 5646 006 0231 elektromobiļu uzlādes stacijas izbūvei.  

2.Apbūves tiesībai paredzētai 0,0055 ha lielai zemes vienības  ar kadastra  

apzīmējumu 5646 006 0231 platībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 -  

komercdarbības objektu apbūve. Pārējai zemes vienības daļai ar platību 4,0945 ha 

saglabāt esošo lietošanas mērķi ar kodu 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. Noslēgt apbūves tiesības līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar valsts akciju 

sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā 

minēto zemes vienības daļu.  

4. Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā – 1.5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņi) EUR (pievienotās vērtības 

nodoklis nomas maksā nav iekļauts). Maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par apbūves tiesības maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. Apbūves tiesīgais papildus maksai par apbūves 

tiesību maksā Krustpils novada pašvaldībai Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.  

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, 

Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

 

Pielikumā: 1)grafiskais pielikums ar zemes vienības daļas attēlojumu (1.pielikums)  

                   2)līgums par apbūves tiesības piešķiršanu (2.pielikums) 

 



Sēžu telpu atstāj deputāte V.Stiebriņa. 

 

18. 

Par 2019. gada budžeta prioritātēm,  

budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un sagatavošanas procesu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.panta pirmo daļu,  Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, 

gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas ieteikumu (08.10.2018. sēdes 

protokols Nr.12., 3.p.), atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (13  

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

 

1. Apstiprināt 2019. gada budžeta prioritātes:  

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas 

Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju 

projektu ieviešanai. 

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu 

kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils 

novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam” Rīcības plāna Investīciju 

plānā;  

1.2. Ceļu infrastruktūras uzlabošana; 

1.3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības 

nodrošināšana; 

1.4. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;  

1.5. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana. 

 

2. Noteikt budžeta izdevumu sadalījumu: 

2.1. Atlīdzība tiek aprēķināta centralizēti pēc apstiprinātiem štatu sarakstiem un darba 

samaksas un sociālo garantiju Nolikuma, un tiek iekļauta pagasta pārvalžu 

budžetā.  

2.2. Saimnieciskās darbības, uzturēšanas izdevumiem un pamatkapitāla atjaunošanai 

pārvaldēs un to pastarpinātās iestādēs, struktūrvienībās plānot no tekošam gadam 

apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1. novembri, pielietojot 

koeficientu 1; 

2.3. Finansēšanas daļu (aizņēmumu atmaksa, līdzekļu atlikums uz gada sākumu) 

paredzēt attiecīgās pagasta pārvaldes vai struktūrvienības budžetā. 

2.4. Paredzēt novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos, no 

tekošam gadam apstiprinātiem izdevumiem pēc stāvokļa uz 1. novembri: 

2.4.1  Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, amatniecības centra “Māzers”, Administrācijas, 

bibliotēku pasākumu un fonda atjaunošanas izdevumus pielietojot koeficientu 1; 

2.4.2 savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem izdevumus pielietojot koeficientu 1. 

3. Investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējumu nodalīt no pagastu 

pārvalžu budžetiem saskaņā ar aktuālo investīciju plānu. 



4. Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijai izvērtēt 

pieprasījumus 2019. gadam. 

5. Sastādot novada budžeta projektu 2019. gadam, izpilddirektoram noteikt budžeta 

sagatavošanas darba organizāciju.  

 

19. 

Par grozījumiem lēmumā par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām  
 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu 

(ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 2.punkts) “Par Krustpils  novada pašvaldības 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām” (turpmāk – Lēmums). Lēmumā 

nepieciešams izdarīt grozījumus Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora 

pienākumu izpildītājas un Sūnu pamatskolas direktores darba samaksas kārtībā, nemainot 

amatalgu.   

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 

2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs”,  Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija 

noteikumiem Nr. 354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Krustpils 

novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta 

valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra lēmuma 

(ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 2.punkts) “Par Krustpils  novada pašvaldības 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām” grozījumus un izteikt 

tabulas 1. un 4.rindu šādā redakcijā: 

Nr.p

.k. 

Izglītības 

iestāde 

Skolēnu skaits 

uz 01.09.2018. 

Pirmssko

las 

vecuma 
audzēkņu 

skaits 

Kopēja
is 

audzēk

ņu 
skaits 

mācību 

iestādē 

Izglītības 
iestādes 

vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 

no valsts 

budžeta 
mērķdotā

cijas 

Atalgoju

ms EUR 
no valsts 

budžeta 

mērķdotā
cijas  

Slodze 

no 

pašvaldīb
as 

budžeta 

Atalgojums 

EUR no 

pašvaldības 
pamatbudže

ta  

1. 

Brāļu 

Skrindu 

Atašienes 

vidusskolas 

direktora p.i. 

57 19 76 0,8 760,00 0,678 644,10 0,122 115,90 

4. 

Sūnu 

pamatskolas 

direktore 

105 43 148 1 1050,00 0,953 1000,65 0,047 49,35 

 

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



Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Līga Zalāne nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

Sēžu zālē atgriežas V.Stiebriņa 

 

 

20. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2018. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs, papildina D.Turkopole. Izsakās A.Vetere, V.Stiebriņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/14 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

 

21. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/9 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Krustpils novadā” precizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 19.septembrī apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 2018/9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Krustpils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 2.oktobrī pašvaldība saņēma Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr.1-

18/8442 ar pozitīvu atzinumu un vienlaikus priekšlikumiem novērst attiecīgas 

neprecizitātes un papildinājumus saistošajos noteikumos. 

Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. 

Papildināt 7. punktu ar norādi, ka šie saistošie noteikumi neattiecas uz decentralizētajiem 

kanalizācijas pakalpojumiem, jo saistošo noteikumu tekstā nav ietverta informācija par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Precizēt 

saistošo noteikumu 36.4. apakšpunktu, jo pēc esošās redakcijas saprotams, ka neviena 

persona nedrīkst atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācija tīklu skataku 

vākus, tai skaitā arī ūdenssaimniecības uzņēmuma darbinieki. Precizēt saistošo noteikumu 

49.6. apakšpunktu, ņemot vērā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.
3
 pantā un 



likuma pārejas noteikumos noteikto. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.
3
 pants 

nosaka, ka “par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 

dzīvojamās mājas īpašnieks patstāvīgi norēķinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, 

veicot tiešus maksājumus pakalpojuma sniedzējam, izņemot šā panta otrajā daļā minēto 

gadījumu”. Tādējādi dzīvojamās mājās īpašniekam vai dzīvokļu īpašnieku kopībai nav 

pienākums pieņemt lēmumu par tiešo norēķinu sistēmas piemērošanu, bet slēdzot līgumu 

var lūgt pakalpojuma lietotājiem sniegt informāciju par izvēlēto norēķinu veidu. Izvērtēt 

samērīgumu piemērot administratīvo atbildību par nepieslēgšanos pie centralizētajiem 

ūdenssaimniecības tīkliem.   

    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” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 19.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Krustpils novadā” šādus precizējumus: 

1.1.izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus un skaitļus “15. panta pirmās 

daļas 1. punktu”; 

1.2.papildināt 7. punktu ar vārdiem “un decentralizētajiem kanalizācijas 

pakalpojumiem”; 

1.3.papildināt 36.4. apakšpunktu ar vārdiem “izņemot, Pakalpojuma sniedzēja 

darbiniekus”; 

1.4.izteikt 49.6. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“49.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu – tiešais maksājums vai 

maksājums ar pilnvarotas personas (pārvaldnieka) starpniecību”.  

2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot Krustpils novada 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

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

 

 

22. 

Par saistošo noteikumu Nr. 2018/13 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 

Krustpils novadā”  apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā K.Brūniņa, izsakās V.Stiebriņa. Debatēs piedalās K.Brūniņa, K.Stars, 

V.Golubevs, K.Pabērzs. 

Jautā K.Brūniņa, atbild R.Spēks. Izsakās K.Brūniņa, V.Stiebriņa, A.Vetere, 

K.Pabērzs, P.Gravāns. 

Skaidro I.Jaševs. Jautā L.Zalāne, atbild I.Jaševs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

45.panta ceturto un piekto daļu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 ”Mājas (istabas) dzīvnieku 



reģistrācijas kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

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

Vladimirs Golubevs (1 balss) nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 17. oktobra saistošos 

noteikumus Nr. 2018/13 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils 

novadā” 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 mājaslapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

23. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

 

Izskata 2018.gada 25.septembrī saņemto N. A.  (turpmāk – Iesniedzēja) 

iesniegumu, kurā Iesniedzēja lūdz lauzt dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu par dzīvokli   “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku   pagasts, Krustpils novads ar 

2018.gada 31.oktobri.  

Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto saskaņojumu, pārtraucamas  

īres tiesības, ar 2018.gada 31.oktobri. 

Iesniedzējs  nav  norēķinājies par pakalpojumiem par kārtējo mēnesi.  

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu ar N. A., 

ar 2018.gada 31.oktobri.  

2. Uzdot N. A., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt 

galīgo norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

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

pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Kūku pagasta pārvaldes vadītājam 

Dzintaram Kalniņam 



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). 

 
 

24. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā A.Vetere, atbild A.Munce. 

 

Izskata 2018.gada 2.oktobrī saņemto J. M.  (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, 

kurā Iesniedzēja lūdz lauzt dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu par 

dzīvokli   “Spunģēni 3”-4, Spunģēni, Krustpils   pagasts, Krustpils novads ar 2018.gada 

31.oktobri.  

Ņemot vērā Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja sniegto saskaņojumu, 

pārtraucamas  īres tiesības, ar 2018.gada 31.oktobri. 

Iesniedzējs  nav  norēķinājies par pakalpojumiem, par kārtējo mēnesi.  

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu ar J. M., ar 

2018.gada 31.oktobri.  

2. Uzdot J. M., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

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

pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai 

Andrai Muncei. 

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). 

 

25. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata I. K., dzīvojoša “Kūkas Nr.[..]”-[..], Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk-Iesniedzējs), 2018.gada 4.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Izvērtējot Iesniedzēja lūgumu, Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nav parādu. 

 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, ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pagarināt ar I. K.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu uz 

vienu gadu, ar tiesībām pagarināt, ja nav īres vai pamatpakalpojumu maksājuma termiņa 

kavējumu. 

2. Uzdot I. K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt 

vienošanos par dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar I.  K .. 

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). 

 

 

26. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. S., dzīvojoša “[..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2018.gada 

25.septembra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu 

uz pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju “[..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

 Izvērtējot Iesniedzēja lūgumu, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja, 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,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pagarināt V. S.  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/17/4 uz sešiem mēnešiem. 



2. Uzdot V. S. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt 

vienošanos par dzīvojamās telpas īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos 

par dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar V. S.. 

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). 

 

 

27. 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata 2018.gada 20.septembrī  saņemto Ž. P. (turpmāk -Iesniedzēja), dzīv. “[..]”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads iesniegumu, kurā Iesniedzēja lūdz piešķir dzīvojamo 

platību Krustpils  pagastā [….informācija dzēsta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 

un Fizisko personu datu aizsardzības likumu]. 
[….informācija dzēsta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu 

datu aizsardzības likumu].  

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un ar 

lietu saistītos apstākļus, sniedza saskaņojumu, ka Iesniedzēja  būtu uzņemama dzīvokļu 

rindā ar kārtas numuru 2 (divi).  

 Skatot Iesniedzējas iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir 

jāpārbauda vai pastāv labvēlīga administratīvā akta  izdošanas priekšnosacījumi, proti, vai 

pastāv apstākļi, lai Iesniedzēja tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzēja ir 

pieskaitāma to personu lokā, kuram neatliekami sniedzama palīdzība  dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. Tāpat, Iesniedzēja, ir tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām 

kārtām. Pašvaldība, Iesniedzējai dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. 

vispārējā kartībā, viņu uzņem dzīvokļu rindā. 

 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” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, 

Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Uzņemt rindā pirmām kārtām  Ž. P., uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli 

Krustpils  pagasta administratīvā teritorijā  ar kārtas numuru 2 (divi).  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, 

LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



28. 

Par zemes ierīcības projekta „ Vītolu Irbenieki” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: 

Aldaunas iela 13, Brodi,Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 

2018.gada 19.septembra iesniegumu Nr.075-2018 par zemes ierīcības projekta ”Vītolu 

Irbenieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Vītolu Irbenieki”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 007 0178 uzsākts pēc īpašnieka 

SIA”Procents”, reģistrācijas Nr.40103179928, valdes locekļa Jolanda Dišlera  2018.gada 

04.septembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas apbūvētas zemes 

vienības ar platību 26,9 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0178 – ar platību 26,9 ha, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018. gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 

10, p.7 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā /5668 007 0178, 

Vītolu Irbenieki/”). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Vītolu 

Irbenieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0178 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa izstrādāta 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 „ Vītolu Irbenieki”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0178, ar platību  

26,9 ha  trīs zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1, nr.2 un nr.3) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0451-   platība 0,7 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0452-   platība 22,3 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0453-   platība 3,9 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Vītolu Irbenieki” paredz 

priekšlikumus par zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0451-  

platība 0,7 ha; atstājams nosaukums un adrese  “Vītolu Irbenieki”, Krustpils pagasts,  

Krustpils novads un zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0452-  

platība 22,3 ha piešķirams jauns nosaukums „Vītollauki”, Krustpils pagasts, Krustpils 

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

lauksaimniecība. 

3) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0453-  

platība 3,9 ha piešķirams jauns nosaukums „Mežvītoli”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

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 2018.gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, p.7”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā /5668 007 0178, Vītolu Irbenieki/”). 

un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs 

līdz 20.01.2018.) 2018.gada 19.septembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

”Vītolu Irbenieki” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Vītolu Irbenieki”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Vītolu Irbenieki”( nekustamā īpašuma 

kadastra numurs  5668 007 0178), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668  007 0178 , ar platību 26,9 ha   sadalīšanai 

trīs zemes vienībās,(grafiskajā daļā nr.1, nr.2 un nr.3) . 

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

007 0451-  platība 0,7 ha; atstāt nosaukumu un adresi  “Vītolu Irbenieki”, Krustpils 

pagasts,  Krustpils novads un zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

007 0452-  platība 22,3 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Vītollauki”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads un Zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība . 

4. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 

007 0453-  platība 3,9 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Mežvītoli”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads un Zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība . 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

6. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

7. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai 

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

ierīcības projekta izstrādātājam.. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, 

Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta „ Čiekuri” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: 

Aldaunas iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2018.gada 24.septembra 

iesniegumu Nr.077-2018 par zemes ierīcības projekta ”Čiekuri”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ” Čiekuri”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 010 0099 uzsākts pēc zemnieku saimniecības 

“Ļūļākas”, reģistrācijas Nr.45404001932,juridiskā adrese ”Ļūļākas 1”. Variešu pagasts, 

Krustpils novads, LV-5236; īpašnieka Valda Lejnieka 2018.gada 03.septembra 

iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar platību 

3,68 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 

010 0099 – ar platību 3,68 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2018. gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, p.6  ”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā (5694 010 0099, “Čiekuri”). Līdz 

projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Čiekuri” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56940100099 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 „ Čiekuri”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0099, ar 

platību 3,68 ha  divās zemes vienībās (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0249-   platība 0,96 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0263-   platība 2,72 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Čiekuri” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0249-  

platība 0,96 ha; atstājams nosaukums un adrese  “Čiekuri”, Variešu pagasts,  Krustpils 

novads un zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0263-  

platība 2,72 ha piešķirams jauns nosaukums „Čiekurāres”, Variešu 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 2018.gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, p.6”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā (56940100099, “Čiekuri”) un 

sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 

2018.gada 24.septembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ” Čiekuri” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Čiekuri”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  

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

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

 

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

5694 010 0099), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694  010 0099 , ar platību 3,68 ha   sadalīšanai divās zemes 

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



2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0249-  

platība 0,96 ha; atstāt nosaukumu un adresi  “Čiekuri”, Variešu pagasts,  Krustpils 

novads un zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0263-  

platība 2,72 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Čiekurāres”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads un Zemes lietošanas mērķi: 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 Latgales 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 

 

 
30. 

Par zemes ierīcības projekta „Bērzi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  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) 2018.gada 04.oktobra 

iesniegumu Nr.070-2018 par zemes ierīcības projekta ”Bērzi”, [..] pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..] ”Bērzi”, [..] 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] uzsākts pēc 

īpašnieces A. A. 2018.gada 29.augusta iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas zemes vienības 20,77 ha platībā, uz zemes vienības atrodas viena dzīvojamā māja 

un divpadsmit palīgēkas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2018. gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, p.8 ”Par 

atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu [..] pagastā ([..], /Bērzi). Līdz projekta izstrādes 

uzsākšanai nekustamā īpašuma “Bērzi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 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 „ Bērzi”, [..] pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], ar platību 20,77 ha  divās 

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]-   platība 3,24 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..] -   platība 17,53 ha. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Bērzi” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -  platība 

3,24 ha; piešķiramas jauns nosaukums “Mazbērzi”, [..] pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 

17,53 ha atstājams nosaukums un adrese „Bērzi”, [..] 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 2018.gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, p.8 ”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu [..] pagastā ([..]/Bērzi) un sertificēta zemes ierīcības 

darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2018.gada 04.oktobra iesniegumu 

par zemes ierīcības projekta ” Bērzi” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa 

sagatavoto zemes ierīcības projektu “Bērzi”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

[..])    atrašanās vieta – [..], Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 

ar platību 20,77 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās (grafiskajā daļā nr.1un nr.2).  

2. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -  

platība 3,24 ha piešķirt jaunu nosaukumu “Mazbērzi”, [..] pagasts,  Krustpils novads. 

Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 

17,53 ha atstāt nosaukumu un adresi „Bērzi”, [..] pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

zemes lietošanas mērķi 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 Latgales 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 
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31. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2018.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 
 

Krustpils novada pašvaldībā  11.09.2018. saņemts J. B. (reģistrēts ar Nr.2.1-

11.2/18/1895) rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu A. G., 

personas kods [..], jo neesot tiesiska pamata būt deklarētam adresē  “[..]”, [..] pagasts, 

Krustpils novads. Persona šajā dzīvesvietā reāli nedzīvojot. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. G., personas kods [..], no 

2016.gada 14.janvāra ir deklarējis dzīvesvietu “[..]”, [..] pagasts, Krustpils novads, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu – īpašuma tiesības. 

Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 175 , kadastra numurs Nr. [..], “[..]”, [..] pagasts, Krustpils novads ieraksts 

numurs 5.1 liecina, ka A. G., personas kods [..], īpašuma tiesība izbeigusies, pamatojoties 

uz 2018.gada 21.jūnija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneses lēmumu lietā Nr. C60027518. 

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 27.septembrim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks 

pamats būt deklarētam adresē  “[..]”, [..] pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 

11.09.2018. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/18/854 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” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par A. G., personas kods [..],  deklarēto dzīvesvietas adresi “[..]”, [..] 

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.. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

 

 



32. 

Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā 

telpu futbola čempionātā 

 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 9. oktobrī ir saņemts G. J. iesniegums ar 

lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt komandas “Krustpils Juniori” dalību Jēkabpils 

pilsētas atklātajā čempionātā telpu futbolā 2018./2019., apmaksājot dalības maksu 195 

EUR. 

Čempionātu organizē biedrība “Sporta klubs Jēkabpils Lūši” sadarbībā ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centru. Čempionātā piedalīsies 8 - 9 

Jēkabpils un apkārtējo novadu komandas. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

Piešķirt atbalstu EUR 195 apmērā dalības maksas segšanai Jēkabpils pilsētas 

atklātajā telpu futbola čempionātā, novirzot finansējumu no sporta pasākumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. Apmaksu veikt pēc iesniegtā rēķina. 

 
 

33. 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa 

ievēlēšanu  

 

Sagatavots lēmumprojekts: 

Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Spunģēni-Daugavieši” (turpmāk – sabiedrība) darbības pārvaldību atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, nepieciešams ievēlēt valdes locekli. 

Izvērtējot valdes locekļa amata kandidātu – pašreizējo sabiedrības prokūristu 

Normundu Zizlānu konstatēts, ka Normunds Zizlāns atbilst Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta prasībām, prokūrista pienākumus 

veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, faktiski aizvietojot valdi un veicot tās 

pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks atbilstoši prokūras apjomam un ņemot vērā 

viņa pieredzi, virzīt Normundu Zizlānu uz sabiedrības vakanto valdes locekļa amatu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24., 27. punktu, 

likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 

37. panta ceturtās daļas 2. punktu, Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 4. punktu, 

221. panta astoto daļu, 224. panta pirmo un otro daļu, Normunda Zizlāna 2018. gada 

12. oktobra iesniegumu (piekrišanu būt par valdes locekli),  
atklāti balsojot: “par” – .... (..................), “pret” – .... (..................), “atturas” – .... (..................) 

Krustpils novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Normundu Zizlānu, personas kods [..], par Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, reģistrācijas numurs 45403015460, valdes locekli. 

2. Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2016. gada 26. augusta lēmuma 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 12, 3. punkts) “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa ievēlēšanu 3. punktu. 



3. Noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes 

locekļa mēneša atlīdzību  ----- EUR, noslēdzot atbilstošu pilnvarojuma līgumu.  

4. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes 

loceklim pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā prokūras izbeigšanos. 

5. Pilnvarot valdes locekli iesniegt komercreģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes reģistrāciju 

komercreģistrā un prokūras izbeigšanu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt 

no Komercreģistra (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra) reģistrētos dokumentus. Šīs 

pilnvaras nevar tikt nodotas trešajām personām. 

 

K.Stars izsaka savu viedokli par sagatavoto lēmumprojektu un norāda, ka lēmuma 

pieņemšanai nepieciešama saruna par paveikto, par komunālās nozares turpmāko darbu. 

Izsakās K.Pabērzs. 

Jautā K.Stars, atbild K.Pabērzs. K.Stars jautā par atalgojumu, izsakās K.Pabērzs, 

N.Zizlāns. N.Zizlāns skaidro, ka bija plānots palielināt pamatkapitālu, jo tika pārdots 

autobuss un ieplānots nopirkt pašizgāzēja tehniku.  

Savu viedokli izsaka A.Vetere, kura norāda, ka jāsaprot, ko ar SIA dara turpmāk. 

Izsakās K.Brūniņa, K.Stars, A.Vetere. R.Spēks skaidro, ka pašvaldība nevar sniegt 

pakalpojumus, bet bija doma SIA iegādāties tehniku ar kuru sniegtu pakalpojumus. 

Izsakās K.Pabērzs.  

 Debatēs par tehnikas iegādes lietderīgumu un noslodzi  piedalās K.Brūniņa,  

N.Zizlāns, K.Stars. 

Jautā V.Stiebriņa, izsakās P.Gravāns. P.Gravāns izsaka priekšlikumu, ka 

pašvaldībā lietderīgāka būtu tehnika ceļu uzturēšanai, konkrēti ceļu un krūmu pļaušanai,  

kur darba ir daudz. N.Zizlāns atzīst, ka var diskutēt  par to, kāda tehnika nepieciešama. 

P.Gravāns izsaka priekšlikumus par tehnikas iegādes iespējām. Izsakās K.Pabērzs, 

R.Spēks, K.Pabērzs. 

M.Felss norāda, ka vispirms būtu jātiek skaidrībā par tālāko SIA darbību, jādomā 

par pakalpojumu pieprasījumu, izmaksām. Izsakās A.Vetere, K.Pabērzs, P.Gravāns. 

K.Brūniņa ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, lai nesasteigtu lēmuma 

pieņemšanu. Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa, K.Stars. 

Jautā M.Felss, atbild D.Vītola, izsakās R.Spēks. K.Stars un A.Vetere norāda, ka 

nepieciešams veikt aprēķinus. Izsakās K.Pabērzs, D.Turkopole, K.Brūniņa, K.Stars, 

A.Vetere.  

Jautā K.Brūniņa, atbild N.Zizlāns.   A.Vetere aicina sniegt konkrētus priekšlikumus, 

redzējumu par turpmāko SIA darbību. Papildina K.Stars.   

K.Pabērzs jautā  deputātu viedokli pat to, vai nepieciešams iegādāties  pašizgāzēja 

tehniku. D.Vītola secina, ka šobrīd to nevajag. P.Gravāns atgādina, ka iepriekš bija 

runāts par greidera iegādi, bet tās būs lielas izmaksas. Labāk būtu iegādāties 

traktortehniku, kurai var piekabināt piekabi, gan greideri. Izsakās A.Vetere. 

K.Pabērzs secina, ka ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, jābalso par jautājuma 

atlikšanu. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), 

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

 

Atlikt sagatavotā lēmumprojekta “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-

Daugavieši” valdes locekļa ievēlēšanu”izskatīšanu. 



 

 

 

34. 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu 

 

Sagatavots lēmumprojekts: 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 46., 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 66.panta 

pirmās daļas 7., 9.punktu, Komerclikuma 196.pantu pirmo un trešo daļu, 197.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 198.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 

4.augusta noteikumiem Nr.454 “Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”,  

 atklāti balsojot: PAR –         , PRET -        , ATTURAS -         ,  Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”, 

reģistrācijas Nr. 454030154601 (turpmāk - Sabiedrība), pamatkapitālu ievērojot 

šādus noteikumus: 

1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielināt 

Krustpils novada pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu 13 000 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši euro) Sabiedrības pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un 

pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu; 

1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības pamatkapitāls ir 68 184 EUR;  

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 13 000 EUR; 

Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 81 184 EUR. 

1.3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, Sabiedrības kapitāla 

daļas nominālvērtība ir viens euro; 

1.4. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā naudā; 

1.5. Jauno daļu apmaksas kārtība:  

Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai 

Komercreģistrā; 

1.6. Katra Sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā 

apmaksāta. 

2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums). 

3. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums). 

4. Uzdot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Sabiedrības valdes loceklim 

veikt nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai, attiecīgo dokumentu 

parakstīšanai un iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 
Projekts (netika apstiprināti 17.10.2018. domes sēdē) 

1.pielikums   

Krustpils novada domes 2018. gada 17. oktobra  

lēmumam (sēdes protokols Nr. 11, 34.punkts) 

 



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”  

pamatkapitāla palielināšanas noteikumi 

 Pamatkapitāla palielināšanas veids. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”, reģistrācijas numurs 

45403015460 (turpmāk – Sabiedrība), pamatkapitāls tiek palielināts Krustpils novada 

pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu 13 000 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro) 

Sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

1. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības palielinātā pamatkapitāla lielums 81 184 EUR;  

Sabiedrības pamatkapitāls palielināts par 13 000 EUR. 

2. Jauno daļu skaits 13 000. 

3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, Sabiedrības kapitāla daļas 

nominālvērtība ir viens euro. 

4. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā naudā. 

5. Jauno daļu apmaksas kārtība: Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz 

pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā. 

6. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi: 

Katra sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā apmaksāta. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        K. Pabērzs 

 

  



Projekts (netika apstiprināti 17.10.2018. domes sēdē) 
2.pielikums   

Krustpils novada domes 2018. gada 17. oktobra  

lēmumam (sēdes protokols Nr. 11, 34.punkts) 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Spunģēni - Daugavieši”  statūti 

                    

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši” (turpmāk 

– Sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3) 

2.2. Citur neklasificētie sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99); 

2.3. Veselības aprūpe, izglītības, kultūras un citu  sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 

koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12); 

2.4. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29); 

2.5. Būvniecības projektu izstrādāšana (41.1); 

2.6. Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); 

2.7. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 

2.8. Pārējā inženierbūvniecība (42.9);  

2.9. Speciālie būvdarbi (43); 

2.10. Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības 

(43.2) 

2.11. Būvdarbu pabeigšana (43.3) 

2.12. Citi specializētie būvdarbi (43.9) 

2.13. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 

2.14. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0); 

2.15. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0); 

2.16. Atkritumu savākšana (38.1); 

2.17. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības( 81.10) 

2.18. Uzkopšanas darbi (81.2) 

2.19. Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03 ) 

2.20. Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1).  

2.21. Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.31) 

2.22. Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 

2.23. Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12) 

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus 

sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu 

vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi. 

 

II. Pamatkapitāls un daļa 

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 81 184 euro. 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 81 184 kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. 

8. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. 



9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

9.1. līgumu slēgšana par summu, kas lielāka par 50% pamatkapitāla, izņemot gadījumus, 

ja ir piešķirts finansējums un noslēgts līgums par finansējumu par konkrēta uzdevuma 

veikšanu; 

9.2. aizdevuma ņemšana par summu, kas pārsniedz 50% pamatkapitāla; 

9.3. darījumu veikšana ar nekustamiem īpašumiem, kuru summa pārsniedz 50% 

pamatkapitāla. 

 

 

 

Ņemot vērā domes darba kārtības 33.jautājumā izteiktos viedokļus, domes 

priekšsēdētājs aicina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

  Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), 

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

 

Atlikt sagatavotā lēmumprojekta “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu” izskatīšanu. 

 

 

 

35. 

Par grozījumiem 2013.gada 18.decembra Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmumā (protokols nr.23., 5.p.) “Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras 

 „Jaunāmuiža” direktora atkārtotu iecelšanu amatā” 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Brūniņa, P.Gravāns, K.Pabērzs. 

 

Lai varētu nepārprotami identificēt aģentūras direktores amata termiņu, 

nepieciešams grozīt 2013.gada 18.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu 

(protokols Nr. 23., 5.p.) 1.punktu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, Publisko aģentūru 

likuma 21.panta ceturto daļu, 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”  155.punktu,  atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, 

Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Izdarīt 2013.gada 18.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmuma 

(protokols Nr. 23., 5) (turpmāk – lēmums), 1.punktā šādu grozījumu: 

svītrot lēmuma 1.punktā esošās  iekavās ar vārdu un cipariem “(līdz 31.12.2019.)” 

2. Atbilstoši lēmuma 1.punkta grozījumiem, precizēt slēgto līgumu ar Krustpils 

novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktori Maiju Upmali. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības domes priekšsēdētājam. 
 



No sēžu zāles iziet K.Pabērzs, sēdi vada K.Brūniņa. 
 

 

36. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. 

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

27.punktu, Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu 

un 2018.gada 15.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības 

Goda raksta piešķiršanu Andrim Felsam par ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanā un  Krustpils novada sociāli ekonomiskajā attīstībā.   

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Mārtiņš Felss nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

No sēžu zāles iziet  M.Felss. 

Sēžu zālē atgriežas K.Pabērzs, sēdi vada K.Pabērzs. 

 

37. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. Izsakās L.Zalāne, papildina K.Stars. 

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

27.punktu, Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu 

un 2018.gada 15.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve,  Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības 

Goda raksta piešķiršanu biedrības "Silta sirds" vadītājai Mārītei Polei par brīvprātīgu un 

nesavtīgu darbu Krustpils novadā.   

No sēžu zāles iziet V.Stiebriņa. 

 

 

 



38. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. A.Vetere norāda, ka būtu nepieciešams grozīt Krustpils novada 

pašvaldības Goda raksta piešķiršanu nolikumu, precizēt iesniegšanas termiņus, precizēt 

tehniskas lietas. 

 

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

27.punktu, Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu 

un 2018.gada 15.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve,  Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības 

Goda raksta piešķiršanu Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai par ieguldījumu 

un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā.   

 

 

39. 

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

direktora amatu un konkursa Nolikuma apstiprināšanu 

                                     

Ziņo M.Alksne. Izsakās K.Pabērzs. 

K.Stars ierosina noteikt gradāciju par darba pieredzi atkarībā no pakļautībā esošo 

darbinieku skaita. A.Vetere ierosina noteikt, ka kritērija “Pretendenta redzējums ” punktu 

skaits jāpalielina līdz 5 punktiem, priekšlikumu atbalsta K.Stars. Izsakās M.Alsksne, 

K.Pabērzs. 

 

 

Pamatojoties uz likumu “Publisko aģentūru likums” 21.panta 4.daļu, kas nosaka 

ka pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem gadiem, 

2018.gada 31.decembrī P/a “Jaunāmuiža” direktorei beidzas darba tiesiskās attiecības un 

nepieciešams izsludināt atklātu konkursu uz direktora amatu. 

“Publisko aģentūru likums” 21.panta 3.daļa nosaka, ka uz pašvaldības aģentūras 

direktora amatu izsludina atklātu konkursu attiecīgās pašvaldības administratīvās 

teritorijas laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā. Likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 

aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 41. panta pirmās daļas 2. 

punktu un likumu “Publisko aģentūru likums” 21.pantu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izsludināt atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora amatu. 



2. Apstiprināt pielikumā pievienoto Atklāta konkursa uz amatu „ Pašvaldības 

aģentūras “Jaunāmuiža” direktors” NOLIKUMU.  

3.    Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi. 

 

40. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata N. T., personas kods [..], 2018.gada 11.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt 

pagarināt  līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs 

īres un komunālo pakalpojumu parāda. 

 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,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pagarināt  ar N. T.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 

6-41/17/19 uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt, ja nav īres vai pamatpakalpojumu 

maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot N. T. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas apmaksāt parādu, 

parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu 

pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar N. T.. 

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). 

 

41.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Izskata F. M., personas kods [..], 2018.gada 9.oktobra iesniegumu (Krustpils 

novada pašvaldībā reģistrētu 16.10.2018 ar nr.2.1-11.1/18/2159), kurā tiek lūgts pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 



 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt 

pagarināt  līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs 

īres parāda. 

 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,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pagarināt ar F. M.  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/17/7 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot F. M. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, sagatavot un parakstīt  vienošanos 

par dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar F. M.. 

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). 
 

42. 

Par zemes ierīcības projekta „[..]” apstiprināšanu 

 

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) 2018.gada 15.oktobra 

iesniegumu Nr.070-2018 par zemes ierīcības projekta ”[..]”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru [..] ” [..]”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] uzsākts pēc 

īpašnieka J. S. 2018.gada 19.septembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

četrām zemes vienībām ar kopējo platību 24,36 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2018. gada 12.septembra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 11, p.12 

”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku pagastā ([..] /[..])”. Uz zemes 

vienības atrodas viena dzīvojamā māja un četras palīgēkas. Zemes vienības platība 15,5 

ha. 

 Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “[..]” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu [..] zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko 



koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā bez 

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 „ [..]”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], ar platību 15,5 ha  divās 

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -   platība 9,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..] -   platība 6,0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “[..]” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -   platība 

9,5 ha; piešķiramas jauns nosaukums “[..]”, Kūku pagasts,  Krustpils novads un zemes 

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

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 

17,53 ha atstājams nosaukums un adrese „ [..]”, Kūku 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 2018.gada 21.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 11, p.12. ”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā ([..]/ [..])” un sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2018.gada 15.oktobra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta ” [..]” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra 

Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “[..]”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve,  

Aija Vetere, Juris Puriškevičs,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “[..]” ( nekustamā īpašuma kadastra numurs 

[..])    atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], ar platību 15,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās (grafiskajā daļā 

nr.1un nr.2).  

2. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -  

platība 9,5 ha piešķirt jaunu nosaukumu “[..]”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Noteikt 

zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]  

platība 6,0 ha atstāt nosaukumu un adresi „ [..]”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

zemes lietošanas mērķi 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 Latgales 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 

 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Kārlis Stars nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

Sēdi slēdz plkst.12:20 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

                                  18.10.2018. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 
                                 18.10.2018. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 17.oktobrī                                                                

                                                                              APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 17.10.2018. lēmumu 

                                                                                (sēdes protokols Nr.11, 16.p.) 

 

Kustamas mantas -  automobiļa  VW TRANSPORTER 

OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta izsole Krustpils novada 

pašvaldības  kustamai mantai – automobilim  VW TRANSPORTER, 

1.reģistrācijas datums 24.05.2005., valsts reģistrācijas numurs JJ804, noskrējiens 

316695 km, turpmāk tekstā -Objekts. 

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija). 

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2018.gada 8.novebrī plkst. 10.10 Krustpils novada pašvaldības norādītā telpā/ 

sēžu zālē. 
1.4.  Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 2280  
1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas 

(nosacītās cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr. 

9000911811, konta Nr.LV55UNLA0050014323075.  
1.8.  Reģistrācijas maksa – EUR 15,00. 

1.9.  Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas 

norēķinam par izsolē iegūto automobili.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba 

laikā Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc 

sludinājuma publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 

1.novembra līdz 2018.gada 7.novembra plkst. 17.00. 

2. Informācija par atsavināmo Objektu: 

2.1. Izsoles objekts: Krustpils novada pašvaldības  īpašumā esošais mikroautobuss: 

Tehniskais raksturojums 

Virsbūve 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


Novērtējamais OBJEKTS Automobilis VW TRANSPORTER, VIN: 

WV2ZZZ7HZ5H102846,valsts reģistrācijas 

numurs JJ804. 

Īpašumtiesības Vērtēšanas brīdī novērtējamais OBJEKTS 

pieder Krustpils novada pašvaldībai. 

Marka, modelis VW TRANSPORTER 

1.reģistrācijas gads 24.05.2005. 

Rūpnīcas numurs (VIN) WV2ZZZ7HZ5H102846 

Motora tips Dīzeļdegviela 

Motora tilpums (cm3) 2826. 

Krāsa Sarkana 

Noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) 316695 km 

Reģistrācijas apliecības numurs AF1067420 

Tehniskā apskate Līdz 30.11.2018. 

 

Tehniskais raksturojums 

Virsbūve Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir 

skrambas, deformācija, noberzumi, rūsas 

pēdas. Rūsas bojāti praktiski visi virsbūves 

elementi (durvis, spārni u.c.).  

Dzinējs  Apmierinošā stāvoklī. 

Krāsojums Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir 

skrambas, noberzumi, rūsas pēdas. 

Stūres iekārta Apmierinošā stāvoklī. 

Bremzes Apmierinošā stāvoklī. 

Salons Nolietojies ~ 40-60% (ir skrambas un 

noberzumi, bojāts sēdekļu apšuvums) 

Elektrosistēma Apmierinošā stāvoklī. 

Ritošā daļa Riepu atlikums ~ 70-90%, fiziskais stāvoklis 

vērtējams kā labs, bet vienai no priekšējām 

riepām ir protektora bojājumi.. 

Kopējais nolietojums 40-60%. 

Dzinēja jauda (kW) 96. 

Piezīmes - 

2.2. Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā laikā no 

sludinājuma publicēšanas dienas līdz izsoles sākumam iepazīties ar izsolei paredzēto 

Objektu, apskatīt, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku sazināties ar 

Komunālās saimniecības  nodaļas vadītāju Normundu Zizlānu ( mob.t.26388004).  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu 

(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 

1.8.punktā noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 



4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa 

izsoles komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv 

pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir 

pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām 

nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto 

nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

nevar iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, 

tad tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.10 Krustpils novada pašvaldībā 

norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz 

izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 



5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, 

izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo 

objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles 

sākumcena, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo 

objektu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles 

uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē 

nepiedalās un izsoles nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par 

vienam izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un 

vaicā “Kurš sola vairāk?” Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Trešais āmura piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā 

apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties 

ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja 

izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš 

atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles 

dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par 

objekta nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu 

un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma 

līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts 

dalībniekam ar otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai 

pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam 

dalībniekam netiek atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu 

(izņemot 5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma 

saņemšanas tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no 

izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils 

novada pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 



6.5. Izsoles dalībniekam divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības 

divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma 

pirkšanu par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole 

tiek uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa 

pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta 

atsavināšanas process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no 

kuras ieturēts izsoles nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas 

procesa pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt 

Krustpils novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus 

vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma 

maksas samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

 
 

  



1.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –  

automobiļa  VW TRANSPORTER 

izsoles noteikumiem 

Krustpils novada pašvaldībai 

 

________________________________________________ 

(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 

________________________________________________ 

(personas kods; reģistrācijas Nr.) 

________________________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

 

PIETEIKUMS 
Kustamas mantas automobiļa  VW TRANSPORTER 

IZSOLES NOTEIKUMI izsolei 
 

Vēlos pieteikties uz Krustpils novada pašvaldības  kustamās mantas – automobili  VW 

TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs JJ804, uz atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.   

    

Pievienotie dokumenti:  

 nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments; 

 reģistrācijas naudas iemaksas apliecinošs 

dokuments;_______________________________________________ 

 apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

 uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

 pilnvara 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2018.gada __. _______________ 

                                                    ____________________________________ 

                                                                                        (paraksts; paraksta atšifrējums) 

  



 

1.pielikums 

2018. gada 17.oktobra domes sēdes lēmumam  

“Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija”” 

(protokols Nr. 11, 17.p.) 

 

Apbūvei nododamā platība: 0.0050 ha 

Zemes vienības kopējā platība: 4.1 ha 

 

 

 
 

  



2.pielikums 

2018. gada 17.oktobra domes sēdes lēmumam  

“Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija”” 

(protokols Nr.11, 17.p.) 

 

Projekts 

LĪGUMS 

(par apbūves tiesības piešķiršanu) 

 

VAS “CSDD” Līguma reģistrācijas nr.11-ERAF/____________________ 

 

Krustpils novada pašvaldības Līguma reģistrācijas nr._____________________ 

 

Rīgā, 2018.gada ___.________ 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, juridiskā adrese – 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202 (turpmāk tekstā – Īpašnieks), kuras vārdā saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumiem 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs, no vienas puses, un  

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas 

Nr.40003345734, juridiskā adrese – Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV – 1079, (turpmāk 

tekstā – Apbūves tiesīgais), kuras vārdā saskaņā ar valdes pilnvarojumu rīkojas tās valdes 

loceklis Jānis Golubevs, no otras puses, 

abas kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses vai katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Ar Līguma noslēgšanu Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam par samaksu lietu 

tiesību – būvēt un lietot uz Īpašniekam piederoša zemes gabala inženierbūvi šīs 

tiesības spēkā esamības laikā.  

1.2. Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam apbūves tiesības uz zemes vienības daļu – 

Liepu ielā 14A, Atašienē, Atašienes pagastā, Krustpils novadā (kadastra 

apzīmējums Nr. 56460060231), 50 m² platībā (turpmāk tekstā – Laukums), kuras 

atrašanās vieta atbilstoši mērogam iezīmēta Līgumam pievienotajā grafiskajā 

pielikumā “Zemes vienības daļas robežu plāns”, kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa (1.pielikums). 

1.3. Laukums tiek nodots Apbūves tiesīgajam inženierbūves – elektromobiļu uzlādes 

stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederoša elektrības pieslēguma 

izveidei, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu uzlādes vajadzībām visā Līguma 

darbības termiņā, visu diennakti bez pārtraukumiem. 

1.4. Nekustamais īpašums, kas atrodas Liepu ielā 14A, Atašienē, Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra Nr. 56460060231, ierakstīts Atašienes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000157162, īpašuma tiesības nostiprinātas 

Īpašniekam. 

1.5. Īpašnieks apliecina, ka tam ir tiesības noslēgt Līgumu ar tajā minētajiem 

nosacījumiem. 

1.6. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves 

tiesības ierakstīšanas zemesgrāmata.  



1.7. Pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais ir tiesīgs veikt 

elektromobiļu uzlādes stacijas būvniecību, saskaņā ar izstrādāto un noteiktā 

kārtībā saskaņoto būvprojektu. 

1.8. Laukuma faktiskais stāvoklis Apbūves tiesīgajam ir zināms un robežas ir ierādītas 

dabā. 

2. MAKSA PAR APBŪVES TIESĪBU 

2.1. Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro) gadā, un 

šajā maksā ietilpst apbūves tiesības maksa un maksa par Laukuma uzkopšanu 

(atkritumu savākšana, sniega tīrīšana, zāles pļaušana u.tml.). 

2.2. Papildus Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktajai maksai Apbūves tiesīgais maksā 

pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un citus nodokļus un 

nodevas, kas paredzēti vai tiks noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, 

kas attiecas uz Laukumu, saskaņā ar Īpašnieka izsniegto maksāšanas paziņojumu - 

rēķinu. 

2.3. Īpašniekam ir tiesības, nosūtot Apbūves tiesīgajam rakstisku paziņojumu, bez 

papildus rakstiskas vienošanās vienpusēji mainīt maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu maksas apmēru vai aprēķināšanas kārtību. 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto maksu Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam 

reizi gadā, apmaksājot Īpašnieka iesniegto maksāšanas paziņojumu 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā pēc maksāšanas paziņojuma saņemšanas. 

3.2. Maksāšanas paziņojumi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi: rekini@csdd.gov.lv. 

3.3. Par nokavētiem maksājumiem Apbūves tiesīgais maksā līgumsodu 0,1% no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

nenomaksātās summas. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Īpašnieks apņemas: 

4.1.1. netraucēt Apbūves tiesīgajam lietot Laukumu un nodrošināt Apbūves tiesīgajam 

un tā klientiem brīvu pieeju Laukumam; 

4.1.2. nodrošināt Laukuma uzkopšanu (atkritumu savākšanu, sniega tīrīšanu, zāles 

pļaušanu u.tml.). 

4.2. Īpašniekam ir tiesības: 

4.2.1. kontrolēt, vai Laukums tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā 

nolūkā Apbūves tiesīgā klātbūtnē apsekot Laukumu dabā; 

4.2.2. prasīt Apbūves tiesīgajam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ 

radīto Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus; 

4.2.3. vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Apbūves tiesīgā vainas dēļ netiek 

ievēroti normatīvie akti vai Līguma noteikumi; 

4.2.4. vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, paziņojot par to Apbūves 

tiesīgajam 3 (trīs) mēnešus iepriekš, ja Laukums nepieciešams normatīvajos 

aktos noteikto publisko funkciju vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai. Šādā gadījumā Īpašnieks atlīdzina Apbūves tiesīgajam uz Līguma 

izbeigšanas brīdi neatkarīga vērtētāja noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un 

derīgo izdevumu apmēru. 

4.3. Apbūves tiesīgais apņemas: 

4.3.1. ievērot īpašumam noteiktos lietošanas tiesību aprobežojumus, ko izraisa tam 

noteiktie apgrūtinājumi un servitūti; 

4.3.2. noteiktajā termiņā un apmērā maksāt Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto maksu; 
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4.3.3. izmantot Laukumu tikai šajā Līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot ārējo 

normatīvo aktu prasības; 

4.3.4. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu 

personu likumīgās intereses; 

4.3.5. par saviem līdzekļiem veikt Laukuma apbūvi, saskaņojot to normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

4.3.6. Līguma darbības laikā bez Īpašnieka rakstiskas piekrišanas nenodot apbūves 

tiesību trešajām personām; 

4.3.7. beidzoties Līguma darbības termiņam, par saviem līdzekļiem atbrīvot Laukumu 

no atdalāmajiem ieguldījumiem, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederošām 

kustamām mantām, kā arī sakopt Laukumu atbilstoši sakārtotas vides prasībām. 

Viss, kas atradīsies Laukumā  pēc apbūves tiesības termiņa beigām, tiks uzskatīts 

par Īpašnieka mantu, kuru Īpašnieks tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem. 

Īpašnieks neatlīdzina Apbūves tiesīgajam izdevumus, kas ieguldīti Laukumā, kā 

arī izdevumus, kas saistīti ar Laukuma atbrīvošanu Līgumam beidzoties. 

4.4. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar 

lietu tiesībām. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS UN APBŪVES TIESĪBAS TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no Pusēm. 

5.2. Puses vienojas, ka Līguma un apbūves tiesības termiņš ir 31.12.2028. 

5.3. Līgums zaudē spēku, ja elektromobiļu uzlādes stacijas projekta realizācijai stājies 

spēkā galīgais kompetentās institūcijas lēmums par būvatļaujas izsniegšanas 

atteikumu. 

5.4. Puses vienojas, ka Īpašnieks izskatīs jautājumu par Līguma 5.2.apakšpunktā 

minētā termiņa pagarināšanu, ja Apbūves tiesīgais būs iesniedzis attiecīgu Līguma 

grozījumu projektu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms apbūves tiesības termiņa 

beigām. 

5.5. Īpašnieks var vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš brīdinot Apbūves tiesīgo 

rakstveidā, ja: 

5.5.1. Apbūves tiesīgais nepamatoti kavē maksas par apbūves tiesību maksājumu ilgāk 

nekā divus mēnešus; 

5.5.2. Apbūves tiesīgais lieto Laukumu citam mērķim. 

5.6. Apbūves tiesība zaudē spēku, beidzoties zemesgrāmatā reģistrētās apbūves 

tiesības termiņam. 

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas izriet no šī Līguma un nav atrisināti pārrunu ceļā, 

tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, 

ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. 

7.2. Par Līguma 7.1.apakšpunktā minēto nepārvaramu varu, kuru Puses nevarēja 

iepriekš ne paredzēt, ne novērst, nepārprotami tiks atzīti – stihiskas nelaimes, 

dabas katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie valsts nemieri, 

blokādes, u.tml. 

7.3. Gadījumā, ja Pusei nav iespējams pienācīgi izpildīt Līguma saistības sakarā ar 

nepārvaramas varas iestāšanos, tai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 

laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās, rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei un 

jāiesniedz dokuments, kas apliecinātu nepārvaramas varas iestāšanās faktu. Puse, 



kura neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu kā 

līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Katra puse ir materiāli atbildīga otrai pusei par Līguma saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, kā arī par otrai pusei radītiem zaudējumiem saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.2. Visi paziņojumi, brīdinājumi un maksāšanas paziņojumi - rēķini, kas minēti 

Līgumā ir uzskatāmi par izdarītiem un/vai iesniegtiem, ja tie ir nosūtīti ierakstītā 

vēstulē vai tie nosūtīti uz norādīto oficiālo elektronisko pasta adresi.  

8.3. Visi pielikumi un grozījumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos 

parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.4. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo 

Līgumu un tā noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, 

zaudē savu juridisko spēku. 

8.5. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.6. Pēc Līguma parakstīšanas Puses paraksta nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu 

nodaļai par apbūves tiesības reģistrāciju zemesgrāmatā. 

8.7. Puses vienojas, ka ar šī Līguma noslēgšanu Īpašnieks pilnvaro Apbūves tiesīgo 

veikt visas ar Līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā saistītās darbības, tai skaitā lūgt 

Valsts zemes dienestam kadastrā reģistrēt zemes vienības daļu un saņemt visas ar 

to saistītās izziņas. 

8.8. Izdevumus, kas saistīti ar Apbūves tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz 

Apbūves tiesīgais. 

8.9. Puses vienojas un Apbūves tiesīgais pilnvaro, ka Līguma pirmstermiņa laušanas 

gadījumā Īpašniekam ir tiesības vienpersoniski lūgt zemesgrāmatai dzēst ierakstu 

par nostiprināto apbūves tiesību. 

8.10. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir grafiskais pielikums “Zemes vienības daļas 

robežu plāns”. 

8.11. Līgums sagatavots un parakstīts trīs (3) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 

atrodas pie Īpašnieka, viens – pie Apbūves tiesīgā, viens – iesniegšanai 

zemesgrāmatā. 

9. PUŠU REKVIZĪTI: 

Īpašnieks 

 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

LV-5202 

AS “SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV55UNLA0050014323075 

 

 

 

 

 

K.Pabērzs 

Apbūves tiesīgais: 

 

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

S.Eizenšteina iela 6, 

Rīga, LV-1079 

Reģ. Nr. 40003345734 

AS “Citadele banka” 

Kods PARXLV22  

Konta Nr. LV75PARX0000118181018 

 

 

 

 

 

J.Golubevs 



1.pielikums 

2018. gada __.___________ 

Līgumam 

par apbūves tiesības piešķiršanu 

 

“Zemes vienības daļas robežu plāns” 

 

 
 

 

Apbūvei nodotā platība: 0.0050 ha 

Zemes vienības platība: 4.1 ha 

 

 

 
  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 17.oktobrī                                                                

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2018. gada 17. oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr.11, 20.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/ 14 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 2. punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 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. 

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā” : 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2018. gadam ieņēmumos 8 166 399 

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

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam izdevumos 8 749 172 

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

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 124 434 EUR saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2018. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos 2 

062 194 EUR saskaņā ar 13., 14.  un 15. pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam izdevumos 2 539 384 

EUR, saskaņā ar  13., 14.  un 15. pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 206 244 EUR saskaņā ar 13. pielikumu. 
 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                               K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 17.oktobrī                                                                

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 17.oktobra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 11,  22.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/13 

“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

  
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma  

8.panta trešo un ceturto daļu,  

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266  

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku  turēšanai,  

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, 

 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491  

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, 

 Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678  

 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka suņu, kaķu un mājas (istabas) 

sesku (turpmāk - mājas dzīvnieki) turēšanas kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka tiesības 

un pienākumus, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Krustpils novadā, kā arī 

atbildību par Noteikumu neievērošanu. 

2. Mājas dzīvnieka īpašnieks Noteikumu izpratnē ir persona, kurai pieder vai kuras 

rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks. 

3. Noteikumu mērķis ir sekmēt mājas dzīvnieku identifikāciju, samazināt mājas 

dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst apstādījumu 

postījumus un mājas dzīvnieku klaiņošanu, uzturēt sanitāro tīrību publiskajā teritorijā. 

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuri ir mājas 

dzīvnieku īpašnieki. 

 

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 

 

5. Mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt mājas dzīvnieka 

reģistrēšanu un vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6. Suni, kam implantēta mikroshēma, īpašnieks reģistrē Lauksaimniecības datu 

centra datu bāzē vai pie praktizējoša veterinārārsta. 

7. Kaķi un mājas (istabas) sesku, kam implantēta mikroshēma, īpašnieks var 

reģistrēt Lauksaimniecības datu centra datu bāzē vai pie praktizējoša veterinārārsta. 
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8. Mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums: 

8.1. nodrošināt mājas dzīvnieka turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2. nepieļaut mājas dzīvnieka atrašanos publisku pasākumu vietās pasākumu 

laikā izņemot, ja mājas dzīvnieka atrašanās attiecīgajā teritorijā saistīta ar tā 

demonstrēšanu un saskaņota ar publiska pasākuma organizatoru; 

8.3. nepieļaut mājas dzīvnieka atrašanos vietās, kurās uzstādītas speciālas zīmes 

vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos; 

8.4. nepieļaut mājas dzīvnieka atrašanos bērnu rotaļu laukumos; 

8.5. nepieļaut mājas dzīvnieka klaiņošanu; 

8.6. pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas ziņot pašvaldības mājaslapā 

norādītai personai, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu; 

8.7. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījunā vai 

turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams; 

8.8. nepieļaut, ka mājas dzīvnieks rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

koplietošanas telpās, sabiedrisko ēku telpās un novada sabiedriskajās vietās; 

8.9. nepieļaut mājas dzīvnieku peldināšanu cilvēku atpūtas vietās un peldvietās. 

9. Klaiņojošo mājas dzīvnieku barošana koplietošanas telpās ir aizliegta un ir 

pieļaujama tikai ārpus telpām speciāli tam paredzētās un apzīmētās vietās, kuras ir 

saskaņotas ar īpašuma īpašnieku vai kopīpašniekiem. Personām, kas šādās vietās baro 

mājas dzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana. 

10. Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošajā teritorijā ir atļauts uzturēties 

sterilizētiem bezsaimnieku kaķiem, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus un tiek 

ievērotas kaķu labturības prasības un apzīmēšana. 

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai speciāli tam norobežotajās 

dzīvojamo māju iekštelpās var atrasties sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja 

tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus un ja tiek nodrošinātas kaķu labturības 

prasības un apzīmēšana. 

12. Par katru gadījumu, kad mājas dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem 

dzīvniekiem vai klaiņojošiem dzīvniekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir 

aizdomas par mājas dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, mājas dzīvnieka īpašniekam 

nekavējoties jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā 

dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un jāveic nepieciešamie pasākumi sava cietušā vai 

slimā mājas dzīvnieka izolācijai. 

 

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršana 

 

13. Klaiņojošs mājas dzīvnieks ir bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai 

uzraudzības palicis mājas dzīvnieks, izņemot sterilizētus bezsaimnieka kaķus, kas 

uzturas dzīvojamo māju tuvumā, tiek baroti un tiek nodrošināta to labturība. 

14. Par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem mājas dzīvniekiem 

jāziņo pašvaldības mājaslapā norādītai personai, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu 

par klaiņojošu mājas dzīvnieku izķeršanu. 

15. Par ievainotu mājas dzīvnieku vai publiskā vietā esošu mājas dzīvnieka līķi 

jāziņo pašvaldības mājaslapā norādītai personai, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu 

par mājas dzīvnieku līķu savākšanu. 

16. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanu 

Krustpils novadā veic persona, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par mājas dzīvnieku 

izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, un kura to var veikt normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

17. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, 

implantēta mikroshēma vai tetovējums), nosakot mājas dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku 



ķērājs rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Mājas dzīvnieka īpašnieks sedz 

izmaksas, kas saistītas ar mājas dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi patversmē. 

 

IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

18. Par Noteikumu 8.-11.punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu no 7 euro līdz 350 euro. 

19. Noteikumu izpildi kontrolē un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus 

Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta amatpersonas un 

pagasta pārvalžu vadītāji attiecīgā pagasta teritorijā. 

20. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Krustpils novada pašvaldības 

Administratīvā komisija.  

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 17.oktobra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 11,  22.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/13 

“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto 

daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku  turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

3.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu 

un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu. 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 

nodrošinātu mājas dzīvnieku reģistrāciju, 

novērstu to klaiņošanu, nodrošinātu veselīgu un 

tīru vidi Krustpils novadā, lai dzīvnieku 

turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un 

drošībai.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka mājas dzīvnieku 

turēšanas kārtību, klaiņojošu vai bezpalīdzīgā 

stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanas kārtību, 

mājas dzīvnieku īpašnieku pienākumus un 

atbildību par to nepildīšanu. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota 

pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas 

palielināšanās.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

mailto:novads@krustpils.lv
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43


5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks 

vides un civilās aizsardzības dienesta 

amatpersonas un pagastu pārvalžu vadītāji. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 
Domes priekšsēdētājs:                                                                      K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada pašvaldības domes  

2018.gada 17.oktobra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 11,  39.punkts) 

 

Atklāta konkursa nolikums uz amatu: Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 

direktora amatu 
( kods pēc profesiju klasifikatora 1343 01) 

  

1. Vispārīgais noteikums  
Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 

aģentūras “Jaunāmuiža” direktora (kods pēc profesiju klasifikatora 1343 01) amata 

pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu normatīvajos aktos un 

pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” nolikumā noteikto funkciju kvalitatīvu izpildi un 

aģentūras attīstību.  

2. Konkursa komisija  
2.1.Konkursa komisija – Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija, 

izveidota ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu. 

2.2.Pēc pieteikšanās termiņa beigām Konkursa komisija izskata iesniegtos dokumentus, 

novērtē, organizē intervijas un nosaka pretendentu interviju norises dienu un laiku.  

2.3. Interviju norises laiku un vietu komisijas sekretāre telefoniski un elektroniski paziņo 

izvirzītajiem pretendentiem. 

2.4.Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komisijas 

locekļi.  

2.5.Komisija darbu veic Krustpils novada pašvaldības Centrālās administrācijas telpās.  

2.6.Komisijas sēdes ir slēgtas, tās tiek protokolētas.  

2.7. Pēc rezultātu apkopošanas komisija izvēlas izvirzītajām prasībām atbilstošāko 

pretendentu un sagatavo pamatotu ierosinājumu Krustpils novada domei  lēmuma 

pieņemšanai par pretendenta apstiprināšanu amatā. 

 

3. Konkursa dalībnieki  
3.1.Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas 

Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem pretendentu atlasei 

nepieciešamajiem dokumentiem.  

3.2. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Krustpils novada pašvaldība, 

adrese: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202; iesniegt personīgi Krustpils novada 

pašvaldībā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, darba laikā 30.kabinetā, norādot „Konkursam uz 

pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora amatu”, vai iesūtīt e-pastā: 

mailto:novads@krustpils.lv


novads@krustpils.lv, ar norādi „Konkursam uz pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

direktora amatu”.  

3.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 9 .novembrim 

plkst. 16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.  

3.4.Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti:  

3.4.1. Dzīves apraksts (CV);  

3.4.2. Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;  

3.4.3. B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;  

3.4.4. Redzējums par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbības organizēšanu 

normatīvajos aktos un iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildei un iespējamiem 

pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem (ne vairāk kā divas A4 

formāta lapas);  

3.4.5.Motivācijas vēstule. 

3.4.6. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību 

apliecinošu dokumentu kopijas.  

4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana  
4.1. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:  

pirmajā kārtā, pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, atlasa tos pieteikumus, kuri 

satur visus konkursa Nolikumā noteiktos pieteikuma dokumentus un izvērtē pretendenta 

izglītību, pieredzi un pretendenta redzējumu par pašvaldības aģentūras - pansionāta 

“Jaunāmuiža” darbības organizēšanu noteikto funkciju izpildei un iespējamiem 

pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem; 

 otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti ar pirmajā 

kārtā iegūto lielāko punktu skaitu par izglītību, pieredzi un pretendenta redzējumu; 

intervējamo pretendentu skaitu nosaka komisija, savstarpēji vienojoties. Intervijas laikā 

tiek vērtētas pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem 

jautājumiem, saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes.  

4.2. Komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiek aicināti uz darba interviju.  

4.3. Lēmumu pēc intervijas par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz 

šādiem kritērijiem:  

4.3.1. augstākā izglītība:  

4.3.1.1.otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinātņu jomā vai 

uzņēmējdarbības vadībā-5 punkti ; 

4.3.1.3. otrā līmeņa augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā - 4 punkti. 

4.3.2. pretendenta redzējums par pašvaldības aģentūras- pansionāta “Jaunāmuiža” 

darbības organizēšanu normatīvajos aktos un iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildei 

un iespējamiem pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem - līdz 5 

punktiem;  

4.3.3. papildus apmācības: amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību 

apmeklējums pēdējo 3 gadu laikā - līdz 0,5 punktiem (0,1 punkts par katru, bet ne vairāk 

kā 5 apmācības vai kursi).  

4.3.4. pretendenta izpratne par amata pienākumu izpildi (skaidrojums par iespējamām 

problēmām, to risinājumu, atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam; izpratne par 

darba organizāciju pašvaldības iestādē, finanšu plānošanu un pārvaldi – līdz 5 punktiem 

(vērtē intervijas laikā; subjektīvs vērtējums);  

4.3.5. - darba pieredze – pieredze valsts un pašvaldību iestādes vadītāja  vai cita 

uzņēmuma vadītāja amatā - līdz 5 punktiem (ar darbinieku skaitu: virs 100 darbiniekiem 

- 5 punkti, 50  līdz 100 darbinieki – 4 punkti, līdz 50 darbiniekiem – 3 punkti) 

 



4.3.6. saskarsmes spējas, komunikācijas un argumentācijas prasme – līdz 5 

punktiem (vērtē intervijas laikā; subjektīvs vērtējums);  

4.4. Pretendenta izpratne par amata pienākumu izpildi, saskarsmes spējas, komunikācijas 

un argumentācijas prasme tiek vērtēta konkursa II kārtā (intervijas laikā).  

4.5. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem, 

pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, komunikācijas, saskarsmes un argumentāciju 

prasmes un motivācijas intervijas laikā, šo vērtējumu komisijas loceklis ieraksta 

pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar parakstu.  

4.6. Katra komisijas locekļa piešķirtie novērtējuma punkti katram pretendentam tiek 

summēti.  

4.7. Ja pretendenti saņēmuši vienādu novērtējumu, priekšrocības ieņemt amatu ir tam 

pretendentam, kurš saņēmis augstāku novērtējumu, vērtējot šī nolikuma 4.3.4. punktā 

minēto kritēriju.  

4.8. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, kas saistīti ar 

iepriekšējo pieredzi, zināšanām, iespējamo problēmsituāciju analīzi, kā arī saskarsmes 

spēju, argumentācijas un komunikācijas prasmes novērtēšanai.  

4.9. Komisija patstāvīgi pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes.  

4.10. Par rezultātiem paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc 

domes lēmuma pieņemšanas.  

4.11. Savu piekrišanu atklāta konkursa rezultātā uzsākt pašvaldības aģentūras 

“Jaunāmuiža” direktora amata pienākumu izpildi konkursa uzvarētājs apliecina rakstveida 

iesniegumā.  

4.12. Pretendenta kandidatūra, par kuru pieņemts komisijas lēmums, tiek virzīta 

apstiprināšanai amatā tuvākajā Krustpils novada domes sēdē.  

4.13. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot 

darba līgumu ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.  

5.Nobeiguma noteikumi 

5.1. Informācija par konkursa prasībām un pretendentu atlases nosacījumiem tiek 

ievietota Krustpils novada mājas lapā www.krustpils.lv , laikrakstā “Brīvā Daugava” un 

sociālo tīklu pašvaldības kontos.  

5.2. Pieteikumi, kas nav noformēti atbilstoši Nolikuma 3.2.punkta nosacījumiem, saņemti 

pēc Nolikuma 3.3.punktā noteiktā termiņa, nesatur visu Nolikuma 3.4.punktā noteikto 

informāciju un dokumentus, netiek izvērtēti.  

5.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti.  

5.4. Konkursa dokumentiem  ir ierobežotas pieejamības statuss.  

5.5.Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Krustpils novada pašvaldība 

informē, ka: 

5.5.1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 

šīs atlases konkursa norisi; 

5.5.2. Iepriekš minētais Jūsu personas  datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada 

pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150 A, Jēkabpils, LV – 5202. 

5.6. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents vai ieteikto 

pretendentu Krustpils novada dome neapstiprina iecelšanai amatā), tiek izsludināts 

atkārtots konkurss. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               K.Pabērzs 
 

 


