
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 21.decembrī                                                                            Nr. 16. 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste   Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Ilze Stupāne, Finansiste Baiba Voltmane, Attīstības 

nodaļas vadītāja Inga Rubene, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmāra Luksts, 

Galvenā grāmatvede Daina Turkopole, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Nekustamā 

īpašuma nodokļu administratore Ligita Podniece, Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs 

Andris Rutko, Personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ineta Šeinova,  

 

Sēdē piedalās: Amatniecības centra “Māzers” vadītāja Inese Bramane, p/a “Jaunāmuiža” vadītāja 

Maija Upmale, sportiste Aija Rogāle. 

 

Sēdē nepiedalās: deputāts Mārtiņš Felss – attaisnojošu iemeslu dēļ. 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs aicina balsot  par domes sēdes darba kārtības 

apstiprināšanu. Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne 

(14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj   apstiprināt domes 

sēdes darba kārtību. 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.2016/9 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu 

Nr.2016/10 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/15 

„Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un paskaidrojuma raksta 

apstiprināšanu  

3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 „Par pašvaldības 

nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

4. Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskajām personām 

6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

7. Par skolēnu brīvpusdienām 

8. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata 

likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

9. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

10. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža” 

11. Par atbalstu Krustpils novada skriešanas komandai “Krokus” 

12. Par atbalstu grāmatas izdošanai par Dzirkaļu pilskalnu 

13. Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti 

14. Par atbalstu A.Rogāles dalībai starptautiskos čempionātos 

15. Par atbalstu biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” 

16. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts,  Krustpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

18. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības zemes lietu komisijas sastāvā 

19. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

20. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

22. Par pašvaldības īpašuma “Vecā Skola” Kūku pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās 

cenas  un izsoles nolikuma apstiprināšanu 

23. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

30. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils   pagastā 

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā  

32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

33. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu  “Jaunā Muiža1”, “Jaunā Muiža 

2”,”Jaunā Muiža 3” Kūku pagastā 

34. Par zemes ierīcības projekta „Daugavgravas” apstiprināšanu 

35. Par zemes ierīcības projekta „Glāznieki” apstiprināšanu 



 

 

36. Par zemes ierīcības projekta „Kalnadūcāni” apstiprināšanu 

37. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

38. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

39. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

42. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā  

 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs aicina deputātus uzklausīt Aiju Rogāli, kura informē par 

Krustpils novada komandas “Krokuss” un personīgajiem sasniegumiem sportā 2016.gadā un 

plānotajiem startiem 2017.gadā. 

Amatniecības centra “Māzers” vadītāja Inese Bramane iepazīstina deputātus ar 

amatniecības centra paveikto un turpmākajām iecerēm. 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka pagājušajā domes sēdē tika pieņemts lēmums par 

iestāšanos “Latvijas personāla vadīšanas asociācijā”, 29.decembrī tiks lemts par Krustpils 

novada pašvaldības iekļaušanu šajā asociācijā. Salabota ielūzusī caurteka uz ceļa Daugavas 

Oglenieki – Jaunzemi, taču pavasarī šajā posmā būs jāmaina caurteka.  Noslēgts Vīpes pagastā 

telpu nomas līgums ar “Latvijas pasts”, VARAM saskaņoti 2016.gada 19.oktobra saistošie 

noteikumu Nr.2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” . 

Notiek intensīvs darbs pie projektiem, tāpēc R.Ragainis aicina Attīstības nodaļas vadītāju 

I.Rubeni iepazīstināt ar paveikto.  

 Iesniegts projekta pieteikums 3.3.1. SAM “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās 

teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas”; 

 Iesniegts projekta pieteikums (kopā ar ZPR, Jēkabpils novadu un Baltkrievu partneriem) 

“Ilgtspējīga vides menedžmenta sistēmas izveide risku novēršanai Zemgales plānošanas 

reģionā un nacionālajā parkā “Braslavskie ozera”. 

 Apstiprināts ar nosacījumiem Veselības veicināšanas projekts. Izpildīti un CFLA iesniegta 

nosacījumu izpilde.  

 Spuņģēnu gājēju celiņam  notiek saskaņošana ar zemju īpašniekiem.  

 Gatavojam Natura 2000 projektu ( iesniegšana 6.janvārī). Plānotās aktivitātes saskaņotas ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi, saņemts pozitīvs atzinums.   

 Notiek sekojošu Leader projektu ieviešana  - Spuņģēnu energoefektīva apgaismojuma 

ierīkošana (Zaķu iela), Mežāres projektam par atbalstošas vides radīšanu, jauniešu aktīvās 

laukuma izveide Vīpes ciemā.  

 Noslēgusies lauku ceļu pārbūves projektēšana. Decembrī plānojam sludināt iepirkumu 

būvniecībai un būvuzraudzībai ( izņemot Variešu pagastu).  

 Noslēdzies KKF līdzfinansētais projekts “Krustpils tipa jostas”, ko ieviesa amatniecības 

centrs “Māzers”. 

 Atbalstu nav guvis projekts par kultūras mantojuma saglabāšanu (saistībā ar Marinzejas pili). 

 

 

 



 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.2016/9 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.12.2016.  Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu un ņemot vērā Sociālo un veselības 

aprūpes jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2016/9 “Grozījumi 2013.gada 18.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu, vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā 

arī Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

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

 

 

                                                                                         

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.2016/10 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/15 „Krustpils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

Apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

I.Luksts lūdz precizēt noteikumu 14.11.p. aizstājot vārdus ”1.janvāra” ar vārdiem 

“1.marta”. Lai šajos noteikumos nebūtu pretruna ar saistošajiem noteikumiem par makšķerēšanu. 

 

 2017.gada 1.janvārī spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi Nr. 2016/7 “Krustpils novada 

Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”. Saistībā ar šiem noteikumiem nepieciešams 

izdarīt  grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” papildinot ar jauniem apakšpunktiem un par dažiem pārkāpumiem palielinot naudas 

soda apmēru. 

http://www.krustpils.lv/


 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošos 

noteikumus Nr.2016/10 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un to paskaidrojuma rakstu 

(pielikumā). 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu, vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Krustpils novada 

domes informatīvajā izdevumā „Krustpils Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldības mājas 

lapā www.krustpils.lv. 

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

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11  

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot 

atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” un paskaidrojuma raksta 

apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

Apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10.punktu; Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt  pašvaldību nodevas” 16.¹punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības  saistošos noteikumus Nr.2016/11 „Par 

pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” un paskaidrojumu rakstu (pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā, elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas zināšanai. 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas publicēt Krustpils novada domes informatīvā izdevumā "Krustpils 

Novadnieks". 

http://www.krustpils.lv/


 

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilnā teksta publicēšanas 

Krustpils novada domes informatīvā izdevumā "Krustpils Novadnieks". 

5. Atcelt Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra lēmumu sēdes (protokols Nr. 

3.,3) “ Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2011/2 „Nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu”. 
6. Atcelt Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra lēmumu sēdes (protokols Nr. 

1.,5) “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Krustpils novada pašvaldībā” un  Krustpils 

novada pašvaldības 2013.gada 16.oktobra lēmumu sēdes (protokols Nr. 21.,19) “Par Krustpils 

novada pašvaldības Būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu euro valūtā” 

7. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 
 

 

4. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā I.Jaksone, atbild L.Podniece. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1., 

2., 6., 7. un 9.pantu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, 

26.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 70.pantu, 363.pantu,  ņemot vērā 2016.gada 

februāra mēnesī nosūtītos maksājuma paziņojumus  un 2016.gada septembra  mēnesī nosūtītos  

brīdinājumus, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

 

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem  nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar zemāk norādīto sarakstu pēc stāvokļa uz 05.12.2016. 
  

        

  

Nekustamais īpašums 

reģistrācijas 

Nr. 

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks/valdītājs 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

  Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1. Atraitnes, Mežāres p. 55401018801 

Mētrienas pag. ZS 

Līdums 12.44  12.44 24.88 

2. 

Purmalieši, Mežāres 

p. 55401018801 

Mētrienas pag. ZS  

Līdums 137.18  137.18 274.36 

3. 

Jaunliepiņas,Variešu 

p 45403015564 Zaļais Jumts, SIA 5.98 0.17 5.81 11.96 

4. Mētrāji, Variešu p. 45403015564 Zaļais Jumts, SIA 5.39  1.38 6.77 

5. 

Kalna Bērziņi, 

Krustpils  p. 45403015564 Zaļais Jumts, SIA 167.25  91.50 258.75 

6. Baloži, Variešu p. 45403015564 Zaļais Jumts, SIA 24.11  20.40 44.51 

7. Mālaines, Krustpils p. 55403016631 Timberservis, SIA 455.77  98.60 554.37 

8. Sulas, Krustpils p. 55403016631 Timberservis, SIA 1.92  0.14 2.06 



 

 

9. 

Meža Vēri, Variešu 

p. 40003154398 TEZEI-S, SIA 14.34  5.31 19.65 

10. 

Priežu Dzeņi, 

Krustpils p. 45403015032 SPARTA S, SIA 45.97  19.74 65.71 

11. Šantiņi, Vīpes p. 45401013111 Šantiņi, SIA 107.78  87.89 195.67 

12. Teteri, Kūku p. 55403024501 Roble, SIA 64.89  15.99 80.88 

13. Kalvīši, Variešu p. 45404001909 Kalna Babrāni, SIA 51.51  31.63 83.14 

14. Krauklīši, Vīpes p. 45404001909 Kalna Babrāni, SIA 8.04  8.04 16.08 

15. 

Robežnieki, Variešu 

p. 40003525689 JM KOKS, SIA 55.78  17.16 72.94 

16. 

Lejas Lipuški 2, 

Atašienes p. 40003299755 CROSSROADS, SIA 45.63  38.97 84.60 

17. 

Lejas Lipuški 4, 

Atašienes p. 40003299755 CROSSROADS, SIA 44.79  38.25 83.04 

18. Ezerkrasti, Variešu p. 45403026680 BRIEDIS 1997, SIA 121.61  91.67 213.28 

19. Ogulāji, Variešu p. 45403009318 Abaine, SIA 290.76  127.58 418.34 

20. 

Atslēdziņas, Krustpils 

pag. 45403020828 A EXPRESS, SIA 230.62  80.08 310.70 

21. Skrūvīši, Krustpils p. 45403020828 A EXPRESS, SIA 52.26  8.79 61.05 

22. 

Robežnieki, Krustpils 

pag. 45403020828 A EXPRESS, SIA 2221.02  933.45 3154.47 

23. 

Nagliņas, Krustpils 

pag. 45403020828 A EXPRESS, SIA 89.57  32.77 122.34 

24. Mežziņi, Variešu p. 

 

45403028198 OZO INVEST, SIA 186.34  122.99 309.33 

25. Mežavoti 1, Variešu 

p. 

45403028198 OZO INVEST, SIA 34.72  23.18 57.90 

26. Liesmas, Krustpils p. 45403003921 KRISTA , SIA 28.94  31.91 60.85 

 

27. Liezers, Krustpils p. 45403003921 KRISTA , SIA 401.27  253.01 654.28 

 

 

2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas  līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot izpildrīkojumus par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegšanai Zemgales apgabaltiesas 

piekritības zonā praktizējošiem Zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

4. Par šo lēmumu sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs 

akts.  

 

5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskajām personām 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild L.Podniece.Izsakās K.Pabērzs, V.Stiebriņa. Paskaidro I.Stupāne. 

 

Izskatot informāciju no Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmas NINO uz 05.12.2016. konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 



 

 

nokavējuma naudas  esamību  četrām juridiskajām personām , kuras ir izslēgtas no Uzņēmumu 

reģistra datiem. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta 1.daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.  

Savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.
 
daļas 7.punkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš, ja nodokļu 

maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra 

reģistriem un , ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta 1.daļas 5.punktu un 7.punktu, 3. daļu, 26.panta 6
1
.punktu un likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta 2. daļu,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (13 balsis), 

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

 

1. DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 11335.72 

(vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro 72 centi) apmērā, tajā skaitā 

pamatparādu EUR 5795.16 (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro 16 centi), 

pamatparāda palielinājumu EUR 0.36 (nulle euro 36 centi) un nokavējuma naudu EUR 

5540.20 (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro 20 centi) pēc pievienotā saraksta. 

N.p.

k. 

konta 

Nr 

Nosaukums  Īpašnieks reģ.Nr. Summa  Izslēgts 

Parāds  PPP NN Kopā no UR 

(likvidēts) 

1. 6177 Maksimi LATVIJAS 

ĪPAŠUMI SIA 

40003693188 109,83   104.38 214.21 23.11.2015 

  6239 Vēzīši LATVIJAS 

ĪPAŠUMI SIA 

40003693188 39,55   35.04 74.59 23.11.2015 

2. 6329 Vecliepsalas HANSA 

SILVESTERS 

SIA 

40003536150 327,49 0,36 161.14 488.99 12.06.2015 

3. 12712 Loģistikas 

parks 

Central Euro-Asia 

Gateway SIA 

45403017688 3151,88   3151 6302,88 14.10.2013 

  24738 CEAG 

LOGISTIKA 

Central Euro-Asia 

Gateway SIA 

45403017688 1661,52   1648.85 3310.37 14.10.2013 

  26616 Fenderi Central Euro-Asia 

Gateway SIA 

45403017688 148,99   148,99 297,98 14.10.2013 

  12912 Rītmales Central Euro-Asia 

Gateway SIA 

45403017688 282,46   263.93 546.39 14.10.2013. 

  34396 Fenderi Central Euro-Asia 

Gateway SIA 

45403017688 6,18   6,18 12,36 14.10.2013 

4. 35417 Lejas MEŽA FONDS 

SIA 

40103219811 50,43   15.51 65.94 09.09.2015 

  30743 Veczīliņi MEŽA FONDS 

SIA 

40103219811 16,83   5.18 22.01 09.09.2015 

    KOPĀ:     5795,16 0,36 5540.20 11335.72   

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

    Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 5.decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Antūžu speciālās 

internātpamatskolas direktora Ziedoņa Ozoliņa iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu EUR  3138,34 skolas saimnieciskās un mācību darbības 

nodrošināšanai. Dāvinājumi (ziedojumi) pieņemti no divām juridiskām personām: 

1)Latvijas Bērnu bāreņu fonda  EUR 2825,88; 

2)SIA ’’Eu. Promotions Baltic’’  EUR 312,46. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar 

Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 3.p.) apstiprināto 

nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils 

novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

 

1. Pieņemt Latvijas Bērnu bāreņu fonda, reģistrācijas numurs 40008020151, dāvinājumu 

(ziedojumu) EUR 2825,88 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci eiro 88 centi) 

Antūžu speciālās internātpamatskolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un noslēgt 

dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. 

2. Pieņemt SIA ‘’Eu. Promotions Baltic’’, reģistrācijas numurs 40103168746, dāvinājumu 

(ziedojumu) EUR 312,46 (trīs simti divpadsmit eiro 46 centi) Antūžu speciālās 

internātpamatskolas mācību procesa nodrošināšanai un noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) 

līgumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 

7. 

Par skolēnu brīvpusdienām 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

Apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 11.novembrī saņemta Latvijas Republikas 

tiesībsarga vēstule Nr.6-1/1866, kurā Krustpils novada dome tiek aicināta rast iespēju piešķirt 

ēdināšanas pabalstu trūcīgu un maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas 

deklarēti citā administratīvajā teritorijā, bet mācās Pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē.  



 

 

Nevērtējot izglītojamā ģimenes materiālo stāvokli pabalsta piešķiršanai un deklarēto 

dzīvesvietu, izvērtējot Krustpils novada pašvaldības budžeta iespējas un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 28.12.2010. 

noteikumu Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos 

līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apmaksāt pusdienas visiem 1.-6. klašu izglītojamajiem Krustpils novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs: 

1.1. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā; 

1.2. Krustpils pamatskolā; 

1.3. Sūnu pamatskolā; 

1.4. Mežāres pamatskolā; 

1.5. Variešu sākumskolā; 

1.6. Vīpes pamatskolā. 

2. Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādes vadītāji vai to pilnvarotas personas ir 

pilnvaroti parakstīt atbilstošus dokumentus (rēķinus, skolēnu sarakstus u.tml.) ar ēdināšanas 

uzņēmumiem par 1.-6.klašu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 5.janvārī. 

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

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm 

un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

Apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. Izsakās J.Pastars, K.Pabērzs. 

Jautā J.Puriškevičs, atbild R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs, I.Jaksone. 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 2014.gada 

18.augusta Krustpils novada domes apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13., 17.punktu “Kartība, 

kādā aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju Krustpils novada izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,  

 



 

 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs ( 1 balss), 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības iestāžu 

pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 2017. gada 01. 

janvāra līdz 2017. gada 31. augustam: 

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestāde/amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.01.2017. 

1. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola   

1.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 09 0,25 

1.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 1,00 

1.3. Izglītības iestādes bibliotekārs 2622 07 0,30 

1.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,35 

1.5. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,15 

1.6. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,15 

1.7. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,10 

1.8. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,15 

1.9. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,15 

1.10. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2342 02 0,05 

 Kopā:  2,65 

2. Krustpils pamatskola   

2.1. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 

2.2. Izglītības psihologs  2634 03  0,15 

2.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,30 

2.4. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,30 

 Kopā:  1,25 

3. Sūnu pamatskola   

3.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

3.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

3.3. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 

3.4. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,48 

3.5. Pagarinātās dienas grupas skolotājs  2359 03  0,40 

 Kopā:  3,38 

4. Mežāres pamatskola   

4.1. Skolas direktora vietnieks izglītības jomā 1345 09  0,20 

4.2. Vispārējās pamatizglītības skolotājs  2341 01  0,033 

4.3. Interešu izglītības skolotājs 2359 06 0,033 

4.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

4.5. Izglītības psihologs  2634 03  0,033 

4.6. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03  0,033 

4.7. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,175 



 

 

4.8. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2342 02 0,05 

4.9. Pirmsskolas izglītības latviešu valodas 

skolotājs 

 0,025 

 Kopā:  1,582 

5. Variešu sākumskolā   

5.1. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs  2342 02  0,10 

5.2. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs  2342 03  0,20 

5.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 

5.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,185 

5.5. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,185 

5.6. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 

5.7. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 

5.8. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 

5.9. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 

5.10. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,25 

 Kopā:  4,12 

6. Vīpes pamatskolā   

6.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

6.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,27 

6.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,262 

 Kopā:  1,532 

 

 

9. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

Apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  

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

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt 10. punktu jaunā redakcijā: “Mēnešalgu domes priekšsēdētājam, domes 

priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības struktūrvienību un 

iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, kā arī atlīdzību deputātiem, par darbu komisijās un 



 

 

darba grupās nosaka ar domes lēmumu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Darbiniekiem, kam noteikta minimālā mēnešalga, darba algas apmērs mainās 

atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, bez domes lēmuma.” 

1.2. izteikt 29. punktu jaunā redakcijā: „Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, ņemot vērā 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā statistikas paziņojumā publicētajam valstī 

strādājošo aizpagājuša gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots 

pilnos eiro, kurai piemēro koeficientu 2.38. Mainoties valstī strādājošo gada vidējā darba 

samaksas apmēram, dome katru gadu piemērojamo koeficientu pārskata, nepārsniedzot 

normatīvajos aktos noteikto koeficienta maksimālo lielumu.” 

1.3. izteikt 36. punktu jaunā redakcijā: „ Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu tā 

prombūtnes laikā, domes priekšsēdētāja vietnieks saņem mēnešalgu, kas noteikta, ņemot 

vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā statistikas paziņojumā publicētajam valstī 

strādājošo aizpagājuša gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots 

pilnos eiro, ar koeficientu 2.03.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 01.janvāri. 

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

 

 

10. 

Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža” 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

2016. gada 23. novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts pašvaldības aģentūras 

“Jaunāmuiža” direktores iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus pansionāta 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo pansionātā ir samazinājies klientu skaits un līdz ar to 

samazinājies ieņēmumu apjoms.  

Informē K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Upmale. V.Stiebriņa pauž savu viedokli. 

Jautā I.Jaksone, V.Stiebriņa, paskaidrojumu sniedz M.Upmale. 

Jautā P.Gravāns, atbild D.Turkopole. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild D.Turkopole. Skaidro M.Upmale. Jautā V.Stiebriņa, paskaidro 

R.Ragainis. Izsakās M.Upmale. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild M.Upmale.Izsakās Dz.Skalbe, K.Pabērzs. 

Savu viedokli skaidro G.Kalve. Izsakās Dz.Skalbe, I.Jaksone, V.Stiebriņa, J.Puriškevičs, 

M.Kalniņš.  

 

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

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru 

likuma 25.pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  Dzintars Skalbe, Vija Stiebriņa, Maija Kīne, Mārtiņš 

Lazdāns ( 4 balsis), „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Piešķirt pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža” dotāciju EUR 43 300,00 apmērā no 

pamatbudžeta līdzekļiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 

 



 

 

Uz domes sēdi ieradies biedrības “Veloklubs Līvāni” pārstāvis, kurš domes priekšsēdētājam 

pasniedz pateicības rakstu un izsaka pateicību domei par sniegto atbalstu velosacensību 

organizēšanā. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu 15 minūtes no plkst. 11:45 līdz 12:00. 

Domes sēde pēc pārtraukuma sākas 12.00. 

 

 

11. 

Par atbalstu Krustpils novada skriešanas komandai “Krokus” 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

2016. gada 7. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

atbalstīt Krustpils novada skriešanas komandai “Krokus” sezonas abonementa iegādi startam 

seriālā “Stirnu buks”. Viena abonementa cena visai sezonai vienam dalībniekam ir EUR 70. Tā 

kā komandā darbojas 8 dalībnieki, tad kopējās plānotās izmaksas ir EUR 560.  

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

14.panta 2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne 

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

 

Atbalstīt Krustpils novada skriešanas komandai “Krokus” sezonas abonementa iegādi 

startam seriālā “Stirnu buks”, piešķirot finansējumu EUR 560 apmērā, finansējumu paredzot 

plānojot 2017. gada budžetu. 

 

12. 

 Par atbalstu grāmatas izdošanai par Dzirkaļu pilskalnu 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

2016. gada 23. novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums no 

arheologa Jura Urtāna ar lūgumu atbalstīt grāmatas izdošanu par Krustpils novada Kūku pagasta 

Dzirkaļu pilskalnu. Arheologs gadu gaitā ir veicis dažādus pētījumus un pat arheoloģiskos 

izrakumus pilskalnā, veicis dienasgrāmatas ierakstus un uzstājies ar zinātniskiem referātiem gan 

Latvijā, gan ārzemēs. Lūgums atbalstīt grāmatas izdošanu EUR 2845,74 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. Pantu, 14. panta 2. daļas 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 



 

 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 

Atbalstīt grāmatas izdošanu par Krustpils novada Kūku pagasta Dzirkaļu pilskalnu 

piešķirot atbalstu 2850,00 EUR apmērā, finansējumu paredzēt, plānojot 2017. gada budžetu. 

 

13. 

Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

2016. gada 6. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

atbalstīt Vilhelma Purvīša daiļradei veltītas grāmatas izdošanu. Vilhelms Purvītis bija pazīstams 

mākslinieks, ainavu gleznotājs Vakareiropā pirms vairāk nekā 100 gadiem. Grāmatu iecerēts 

izdot uz Latvijas valsts simtgadi 1000 eksemplāros. Kopējās izmaksas grāmatas izdošanai ir 

plānotas ap EUR 6000 (drukāšana EUR 5200 un tulkošana EUR 800). Visi ziedotāji tiks 

publicēti grāmatā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta 2. daļas 6. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne 

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

Atbalstīt Vilhelma Purvīša daiļradei veltītas grāmatas izdošanu, piešķirot ziedojumu 

100,00 EUR apmērā, finansējumu paredzot plānojot 2017. gada budžetu. 

 

14. 

Par atbalstu A.Rogāles dalībai starptautiskos čempionātos 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

2016. gada 7. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Aijas Rogāles iesniegums 

ar lūgumu atbalstīt viņas dalību Latvijas izlases sastāvā 2017. gadā 2 starptautiskos čempionātos 

– Korejā un Dānijā. Kopējās izmaksas dalībai abos čempionātos ir plānotas EUR 1322. Dalības 

izmaksās iekļauti dalības maksas, naktsmītnes un ceļa izdevumi.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta 2. daļas 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 



 

 

Atbalstīt Aijas Rogāles dalību Latvijas izlases sastāvā 2017. gadā 2 starptautiskos 

čempionātos – Korejā un Dānijā un piešķirt finansējumu EUR 1322 apmērā, finansējumu 

paredzēt plānojot 2017. gada budžetu. 

Sagatavoja B. Voltmane 

15. 

Par atbalstu biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

2016. gada 9. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

piešķirt finansējumu biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” trenažieru zāles signalizācijas un 

videonovērošanas sistēmas ierīkošanai. Kopējās izmaksas ir plānotas EUR 929,47.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta 2. daļas 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 

Piešķirt finansējumu EUR 929,47 apmērā biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” 

trenažieru zāles signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, finansējumu paredzēt 

plānojot 2017. gada budžetu. 

 

16. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

 Jautājums izskatīts 15.12.2016. apvienotajā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu  komiteju sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskatot SIA “Līvānu kūdras fabrikas” 2016.gada 21.novembra iesniegumu un 2016.gada 

29.novembrī noslēgto Ziedojuma līgumu starp   SIA “Līvānu kūdras fabrikas” un  Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolu par 700  EUR (septiņi simti euro), tika konstatēts, ka naudas līdzekļu  

dāvinājumu mērķis - Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pasākumu organizēšanai.   

 Balstoties uz  Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 

12,3.p.) apstiprinātā nolikuma “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā” 14.punktu, lai nodrošinātu ziedojumu 

izlietojumu 2016.gadā – Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pasākumu organizēšanai, atbilstoši 

noteikta mērķim, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors R.Ragainis 2016.gada 1.decembrī 

izdeva rīkojumu Nr. 2.1-4/16/109 “Par naudas līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, kā arī 

ievērojot ar Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12,3.p.) 



 

 

apstiprinātā nolikuma “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas 

kārtību Krustpils novada pašvaldībā” 14.punktu, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora 

R.Ragaiņa 2016.gada 1.decembra rīkojumu Nr. 2.1-4/16/109 “Par naudas līdzekļu dāvinājuma 

(ziedojuma) pieņemšanu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora R.Ragaiņa 2016.gada 

1.decembra rīkojumu Nr. 2.1-4/16/109 “Par naudas līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) 

pieņemšanu” steidzamības kārtībā, saskaņā  ar 2016.gada 21.novembra SIA “Līvānu 

kūdras fabrikas”, reģistrācijas Nr.40003017973 iesniegumu un 2016.gada 29.novembrī 

noslēgto Ziedojuma līgumu starp SIA “Līvānu kūdras fabrikas” un  Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolu. 

2. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores p.i. Līgai Zalānei, nodrošināt pieņemto 

naudas līdzekļu dāvinājumu (ziedojumu) 700  EUR (septiņi simti euro) apmērā, 

izmantošanu atbilstoši ziedotāja noteiktam mērķim. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības domes priekšsēdētājam K.Pabērzam 

 

Pielikumā:  Krustpils novada pašvaldības 01.12.2016.Izpilddirektora  Rīkojums Nr.2.1-4/16/109 

 

 

17. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts,  Krustpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 
 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo A.Rutko. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts 21.11.2016. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.3 un 22.11.2016. pārvaldnieces Daces Golubovas iesniegums ar lūgumu nodot 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas 

tiesības pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada dome  

konstatē, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 8., 12) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā”  1.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1, nodeva pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Spunģēni-Daugavieši”, t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus Nr.2, Nr.11, Nr.17, Nr.18 

dzīvojamā mājā Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3. No daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola, izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši 

atteikties no Krustpils novada pašvaldības SIA  “Spunģēni - Daugavieši" māju 

pārvaldīšanas pakalpojuma un lūdz nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10,  

Mežāres pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai, Dacei 

Golubovai, p.k. [..], dzīvo  [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads.  



 

 

4. Nekustamais īpašums Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr 5676 

005 0288, sastāv no zemes gabala 0,182 ha platībā un uz zemes gabala esošo trīs stāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar 18 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 1761,9 kvm, 

īpašuma tiesības nostiprinātas  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Mežāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 396. 

 14 dzīvokļu īpašumi privatizēti.  

 4 dzīvokļu īpašumi – Nr.2, Nr.11, Nr.17, Nr.18 dzīvojamā mājā Rozessala 10, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads – pašvaldības bilancē. 

Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā lietderību un saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Dacei 

Golubovai, dzīvo  [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads, p.k. [..], saskaņā ar     likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļu īpašuma likuma      un 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem. 

2.  Izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  
 2.1. Komisijas priekšsēdētājs:     Raivis Ragainis                                                                                   

             2.2. Komisijas locekļi :                Andris Rutko 

                                                                  Nadežda Mitrofanova                                                                  

                                                                  Lāsma Sidorina 

                                                                  Dace Golubova 

3. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni Daugavieši" un pašvaldības 

īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā periodā uzkrāto 

(finansiālo) saistību nokārtošanai. 

4. Uzdot šī Lēmuma 2.punktā norādītajai komisijai, līdz 31.01.2017.gadam pēc šī lēmuma 

stāšanās spēkā, nodot dzīvojamās mājas Rozessala 10, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads, apsaimniekošanas funkcijas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Dacei 

Golubovai, p.k. [..], dzīvo [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. Vienlaicīgi nodot 

esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas pakalpojuma 

sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un 

uzkrājumiem, māju lietas. 

5. Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši", Mežāres 

pagasta pārvaldei un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Dacei Golubovai. 

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

 

 

18. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības zemes lietu komisijas sastāvā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un 

darba grupās un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/4 

“Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 



 

 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Ievēlēt Krustpils novada pašvaldības zemes lietu komisijā Administratīvās nodaļas juristi 

Maiju Alksni uz Līgas Garkalnes prombūtnes laiku.  

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

 

19. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

lēmuma pamata, un 2016.gada 24.novembra Kūku pagasta pārvaldes vēstuli Nr. 6-8/16/100, 

saskaņā ar kuru lūdz reģistrēt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, turpmākai atsavināšanai, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokļi “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

20. 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata  J.  B., personas kods [..], dzīv.: [..], Vīpes pagasts, 

Krustpils  novads, 22.11.2016. iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās 

mājas “Neretas 5” dzīvoklim Nr. 13, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, telpu grupas 

kadastra Nr. 5696 900 0017, piekrītošās 519/9436 domājamās daļas. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Dzīvokli Nr.13, “Neretas 5”, Vīpe, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, 27.10.1994. uz 

Pirkuma – pārdošanas līguma pamata ieguvusi A. B., personas kods [..], [..]. 

2. Dzīvokļa īpašumu uz mantojumu pēc likuma var  mantot J. B., personas kods [..]; 

3. Daudzdzīvokļu mājai “Neretas 5”, piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda, Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0050 

0735. Zemes gabala kopējā platība 0.58 ha. Dzīvoklim Nr.13 piekrīt  519/9436 

domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar 

likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un 

zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


 

 

kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz 

kura dzīvojamā māja uzcelta. 

Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez 

atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 17.punktuLR likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 
1. Pēc mantojuma pieņemšanas likumā noteiktā kārtībā, nodot J. B., personas kods [..], 

dzīv.: [..], Vīpes pagasts, Krustpils  novads,  īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu 

mājai “Neretas 5”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads piesaistītā zemes gabala  

(kadastra Nr. 5696 004 0405) piekrītošās 519/9436 domājamās daļas no ēkai piesaistītā 

zemes gabala. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši šī  lēmuma 1.punktam. 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt vienošanos 

ar J. B. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Nepieņemot mantojumu likumā noteiktā kārtībā, J. B. zūd tiesība uz šī lēmuma 1.punkta 

izpildi. 

5. Par šī lēmuma izpildi ir atbildīgs Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

6. Krustpils novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā  

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu 

dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts. 

 

 

21. 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata  V.Z., personas kods [..], dzīv.: [..], Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils  novads, 01.12.2016. iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības dzīvojamās mājas “Spunģēni 3” dzīvoklim Nr. 3, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads,  piekrītošās 635/8572 domājamās daļas. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Dzīvokli Nr.3, “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

23.12.1997. uz Pirkuma – pārdošanas līguma pamata ieguvusi V. Z., personas kods 

[..]. 

2. Daudzdzīvokļu mājai “Spunģēni 3”, piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Krustpils 

pagasta pašvaldības vārda, Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 

0001 2594. Zemes gabala kopējā platība 3589 kvm. Dzīvoklim Nr.3 piekrīt  635/8572 

domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar 

likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un 

zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


 

 

kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz 

kura dzīvojamā māja uzcelta. 

Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez 

atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 17.punktuLR likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 
1. Nodot V. Z., personas kods [..], dzīv.: [..], Krustpils pagasts, Krustpils  novads,  īpašumā 

bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Spunģēni 3” dzīvoklim Nr. 3, Spunģēni, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, piesaistītā zemes gabala  (kadastra Nr. 5668 006 00395) 

piekrītošās 635/8572 domājamās daļas. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības atbilstoši šī  lēmuma 1.punktam. 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt ar V.Z. 

vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Par šī lēmuma izpildi ir atbildīgs Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

22. 

Par pašvaldības īpašuma “Vecā Skola” Kūku pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, 

nosacītās cenas  un izsoles nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Kūku pagasta pārvaldes lūgums par pašvaldības 

īpašuma „Vecā Skola” ar kadastra Nr. 5670 003 0160, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 

mežaudzi Kadastra apzīmējums 5670 003 0160 – 2.56 ha un 5670 003 0197 – 0,42 ha  platībā 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

Pārdodamās cirsmas raksturojums: 

Cirsmas 

Nr. 

Cirsmas 

veids 

Cirtes 

izpildes 

veids 

Zemes 

vienības 

kad.apz. 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr.  

Izcērtamā 

platība 

(ha) 

1 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 1 0,1 

2 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 2 0,33 

3 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0197 2 1 0,11 

4 Galvenā cirte Kailcirte 

pēc 

caurmēra 

5670 003 0197 2 2 0,31 

     kopā 0,85 

Darbības veicamas saskaņā ar Valsts meža dienesta izsniegto Apliecinājumu Nr. 1052863 

koku ciršanai. 

Augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtējumu ir veicis SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964, piesaistīt sertificēts vērtētājs Oļegs Aleksejevs, sertifikāts Nr.494 M. 

Saskaņā ar vērtējumu, cirsmas tirgus vērtība sastāda EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro).   



 

 

Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, Publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.  

Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, 8.panta 

piekto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

 

1. Rīkot Krustpils novada pašvaldības īpašuma „Vecā Skola” ar kadastra Nr. 5670 003 0160 

cirsmas: 

Cirsmas 

Nr. 

Cirsmas 

veids 

Cirtes 

izpildes 

veids 

Zemes 

vienības 

kad.apz. 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr.  

Izcērtamā 

platība 

(ha) 

1 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 1 0,1 

2 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 2 0,33 

3 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0197 2 1 0,11 

4 Galvenā cirte Kailcirte 

pēc 

caurmēra 

5670 003 0197 2 2 0,31 

 

  0,85 ha platībā Kūku pagastā pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt īpašuma „Vecā Skola” cirsmas nosacīto cenu EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši 

euro). 

3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas ar kadastra Nr. Nr. 5670 003 0160   izsoles nolikumu 

(Pielikumā). 

4. Uzdot izsoli veikt Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

23. 

Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, I.Stupāne. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas nosaka, ka 

no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi tiek 

atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz neizīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Kūku pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.587 1, kadastra Nr. 5670 900 8481.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 841 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15 no 22.10.2008., slēdzienu  par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība 

noteikta 910,00 EUR (deviņi simti desmit euro 00 euro centi) apmērā.   



 

 

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašums atrodas siltinātā mājā, atbilstoši ieguldījumu daļai, 

minētā dzīvokļa bilances vērtība ir 5674.25 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro 

25 euro centi).  

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

neizīrēto dzīvokli Nr.1 mājā “Kūkas Nr.2”, Kūkās, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  422/5468 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 42.2 

kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.1 mājā “Kūkas 

Nr.2”, Kūkās, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 5700.00 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.1 mājā “Kūkas Nr.2”, Kūkās, 

Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtībā. 

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

 

 

24. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2016.gada 25.novembrī  saņemto J. B., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

lauzt īres līgumu uz dzīvokli “Rozessala 3” -9, Mežāres, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Mežāres pagasta pārvaldes saskaņojums, 

izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 25.novembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 2010.gada 

21.jūnijā ar  J. B. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 9. 

Uz dzīvokli nav parādu, ir kārtējais mēneša maksājums [..] EUR. 

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

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

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

1. Izbeigt 2010.gada 21.jūnijā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 9 ar J. B., ar 2016.gada 25.novembri. 

2. Uzdot J. B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokļa Nr. 9 mājā “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, saskaņā ar 

piestādīto aprēķinu. 



 

 

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

tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

25. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2016.gada 25.novembrī  saņemto G. T. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu 

uz dzīvokli “Kūkas Nr.4” -19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Papildus iesniedzēja iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes saskaņojums, 

izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 30.novembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka uz 

dzīvokli ir komunālo pakalpojumu [..] EUR parāds. 

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

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

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 
1. Izbeigt 2016.gada 1.augusta dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu 

Nr. 6-47/15/66 ar G. T., ar 2016.gada 30.novembri. 

2. Uzdot G. T. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokļa Nr. 19 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūkas pagasts, Krustpils novads, komunālo 

pakalpojumu parādu, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

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

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

26. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Izsakās P.Gravāns, I.Stupāne, V.Stiebriņa, K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 22.novembra  saņemto S. K. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu 

uz dzīvokli “Kūkas Nr.5” -6, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes saskaņojums, 

izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 30.novembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 2015.gada 

1.augustā ar  S. K. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 6-

47/15/75. 

Uz dzīvokli ir komunālo pakalpojumu [..] EUR un nekustamā īpašuma  [..] EUR parāds. 

2016.gada 21.novembrī, griezusies pašvaldībā un ir noslēgusi vienošanās par labprātīgu 

parāda summas atmaksu. 



 

 

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

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

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

1. Izbeigt 2015.gada 1.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 6-47/15/75 ar S. K., ar 2016.gada 30.novembri. 

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

dzīvokļa Nr. 6 mājā “Kūkas Nr.5”, Kūkas, Kūkas pagasts, Krustpils novads, nekustamā 

nodokļa īpašuma parāda samaksu, saskaņā ar piestādīto aprēķinu, atbilstoši noslēgtam 

Vienošanās līguma grafikam, maksāt parāda summu. 

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

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2016.gada 28.novembra  saņemto R. K. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu 

uz dzīvokli “Rozessala 10” -2, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

 Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka uz 

dzīvokļi ir komunālo pakalpojumu [..] EUR  parāds. Ir noslēdzis Vienošanos par labprātīgi 

parāda maksāšanu. Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 127, noslēgts 

15.11.2010. 

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

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

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

1. Izbeigt  2010.gada 15.novembra dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 127 ar R. K., ar 2016.gada 30.novembri. 

2. Uzdot R. K. veikt galīgo norēķinu par dzīvokļa Nr. 2 mājā “Rozessala 10”, Mežāre, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, apmaksāt komunālo pakalpojumu parādu, saskaņā ar 

2016.gada 28.novembrī noslēgto Vienošanos. 

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

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

 

 



 

 

28. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2016.gada 28.novembrī saņemts M. K., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils,  

iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli “Mājā Nr.4 Variešos”-3. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvojamo platību  

pēc adreses  “Mājā Nr.4 Variešos”-3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads slēdzot līgumu  

uz vienu gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības M. K., uz dzīvokli Nr.3 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

2. M. K., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.3 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja M. K. neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

ar M. K. un nodot dzīvokli  Nr.3 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās 

telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

29. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2016.gada 25.novembrī saņemts V. P., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli “Kūkas Nr.4”-19 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvojamo platību  

pēc adreses  “Kūkas Nr.4”-19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads slēdzot līgumu  uz vienu 

gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  



 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības V. P., uz dzīvokli Nr.19 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

2. V. P., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.19 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā un 

deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja V. P. neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo 

dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 

V. P. un nodot dzīvokli Nr. 19 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā, 

saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

 

30. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils   pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata A. M., personas kods [..], adrese:  [..],  Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

2016.gada 15.novembra iesniegumu, kurā norada, ka sakarā  ar [..],  lūdz pārslēgt īres līgumu uz 

viņa vārdu.  

Ar A. M., Krustpils novada pašvaldība 2015.gada 14.augustā bija noslēgusi Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr. 5-47/15/13 par dzīvokli “Spunģēni 3”-15,  

Spunģēni,  Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, kas 

nosaka, ka : īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā 

pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā 

īres līguma nosacījumus. 

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, 

ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja 

īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 

 Ņemot vērā Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu,  atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 



 

 

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Spunģēni 3”-15,  Spunģēni, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  A. M., personas kods [..], vārdu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai.  

3. A. M. mēneša laikā ierasties Krustpils pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

Sagatavoja: I.Stupāne 

 

31. 

 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2016.gada 14.decembrī  saņemto I. J., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

lauzt īres līgumu uz dzīvokli “Kūkas Nr.4” -27, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 31.decembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 2015.gada 

1.augustā ar  I.J. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 6-

47/15/72. 

Uz dzīvokli uz  2016.gada novembri, ir komunālo pakalpojumu [..] EUR parāds. 

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

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

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

1. Izbeigt 2015.gada 1.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 6-47/15/72 ar I. J., ar 2016.gada 31.decembri. 

2. Uzdot I. J. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokļa Nr. 27 mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, saskaņā ar 

piestādīto aprēķinu. 

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

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

 

 

 

32. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi G. K., personas kods [..],  adrese: [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā – iesniedzējs), 2016.gada 17.novembra iesniegumu, 

kurā lūdz pagarināt 2011.gada 22.decembra Lauku zemes nomas līgumu, par zemes vienībām ar 

kadastra Nr.: 5670 008 0199 – 0.8 ha; 5670 001 0274 – 6.0 ha; 5670 008 0486- 1.9 ha; 5670 003 

0094 – 0.3 ha; 5670 006 0190 -8.1 ha; 5670 003 0418 – 2.1 ha; 5670 004 0442- 2.7 ha un  par 



 

 

kadastra Nr.5670 004 0016 sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5670 008 

0601 – 0.3 ha. Lūdzot pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2011.gada 22.decemrī Krustpils novada pašvaldība ar iesniedzēju ir noslēgusi 

Lauku  zemes nomas līgumu par zemes  vienībām ar kadastra Nr.: 5670 008 0199 – 0.8 ha; 5670 

001 0274 – 6.0 ha; 5670 008 0486- 1.9 ha; 5670 003 0094 – 0.3 ha; 5670 006 0190 -8.1 ha; 5670 

003 0418 – 2.1 ha;  kadastra Nr.5670 004 0013 - sastāv ietilpstošo zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējums 5670 004 0442- 2.7 ha un kadastra Nr.5670 004 0016 - sastāvā ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu:5670 008 0601 – 0.3 ha. Līguma darbība beidzas 2016.gada 

31.decembrī. 

2. Pašreiz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ir ar kadastra Nr.:  

2.1. 5670 008 0199- 0.8 ha platībā, ar nosaukumu “Deles”, zemes lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība (0101); 

2.2. 5670 008 0486- 1.9432 ha platībā, ar nosaukumu “Vilciņu Sala”, zemes lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība (0101); 

2.3. 5670 006 0190- 8.1805 ha platībā, ar nosaukumu “Spāres”, zemes lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība (0101); 

2.4. 5670 003 0418- 2.0347 ha platībā, ar nosaukumu “Dieviņi”, zemes lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība (0101); 

2.5.  kadastra Nr.5670 004 0016, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu:5670 008 0601 – 0.3 ha, ar nosaukumu “Smilšlejas”, zemes lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība (0101). 

2.6.  5670 003 0094, kopējā platība 1.0589, ar nosaukumu “Sūnas”, zemes lietošanas 

mērķis- individuālo māju apbūve (0601).  Nomas tiesības tiek lūgts pagarināt uz 0.3 ha, 

zemes vienības daļu, kura dabā nav aizaugusi ar mežaudzi. 

2.7. kadastra Nr.5670 004 0013 - sastāv ietilpstošā zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 

5670 004 0442, platība ir 2.4758 ha, ar nosaukumu “Irbenājs”, zemes lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

3. Turklāt, uz 2013.gada 5.aprīļa Pirkuma līguma pamata, Jēkabpils rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Bisānes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu, nostiprinātas 

īpašuma tiesības Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000519218, uz nekustamo 

īpašumu ar kadastra Nr. 5670 001 0274, nosaukumu “Pavītoli”. 

Pamatojoties uz : 

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

pirmās daļas 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.
1
panta pirmo daļu, 

- likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto un septīto daļu,  

- Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 18.punktu,  

 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt G. K., personas kods [..],  adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

zemes nomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra Nr.: 5670 008 0199- 0.8 ha platībā, ar 

nosaukumu “Deles”; 5670 008 0486- 1.9432 ha platībā, ar nosaukumu “Vilciņu Sala”; 5670 006 

0190- 8.1805 ha platībā, ar nosaukumu “Spāres”; 5670 003 0418- 2.0347 ha platībā, ar 

nosaukumu “Dieviņi”; kadastra Nr.5670 004 0016 sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu:5670 008 0601 – 0.3 ha, ar nosaukumu “Smilšlejas”; 5670 003 0094, kopējā platība 

0.3, ar nosaukumu “Sūnas”, iznomāšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. 



 

 

2. Atteikt G. K., personas kods [..],  adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra Nr.5670 004 0013 sastāvā 

ietilpstošo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0442, platība ir 2.4758 ha, ar 

nosaukumu “Irbenājs”, kurai lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atteikt G. K., personas kods [..],  adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību   ar kadastra Nr. 5670 001 0274, nosaukumu 

“Pavītoli”, jo nekustamais īpašums nav pašvaldībai piekritīga zeme. 

4. Par lēmuma 1. punktā norādītiem zemes gabaliem, noteikt gada zemes nomas 

maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma 

nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas 

maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

5. Noteikt, ka G. K. grozījumi zemes nomas līgumā noslēdzami 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja G. K. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

7. Krustpils novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā  

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā 

no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts. 

 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Gundars Kalve  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu  “Jaunā Muiža1”, “Jaunā Muiža 

2”,”Jaunā Muiža 3” Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskatot SIA “LATVIJASMĒRNIEKS.LV” Jēkabpils biroja  2016.gada 6.decembra 

iesniegumu Nr.19-03.3/18 par grozījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projektā īpašumiem 

“Jaunā Muiža1”, “Jaunā Muiža 2”,”Jaunā Muiža 3”, Kūku pagastā, Krustpils novadā 

konstatēts: 

1.Zemes ierīcības projekta grozījumi paredz zemes īpašumu ”Jaunā Muiža 1”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads zemes vienību ar kadastra Nr. 56700040617- kopējā platība 

0,561 ha sadalīt trijos zemes gabalos. Pēc zemes ierīcības projekta grozījumiem izveidojas trīs 

zemes gabali: atdalošais zemes gabals Nr.3 ar platību 0,091 ha un paliekošie zemes gabali Nr.1 

ar platību 0,215 ha un Nr.2 ar platību 0,255 ha (pēc ZIP grafiskā pielikuma). Sadalījums ir veikts 

saskaņā ar  Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.novembra iesnieguma grafisko pielikumu 

un Krustpils novada Kūku pagasta teritorijas plānojumā noteiktām prasībām.     

2.Zemes ierīcības projekta grozījumi paredz zemes īpašumu ”Jaunā Muiža 2”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads zemes vienību ar kadastra Nr. 56700040618- kopējā platība 0,339 ha 

sadalīt divos zemes gabalos. Pēc zemes ierīcības projekta grozījumiem izveidojas divi zemes 

gabali: atdalošais zemes gabals Nr.5 ar platību 0,064 ha un paliekošais zemes gabals Nr.4 ar 

platību 0,275 ha (pēc ZIP grafiskā pielikuma). Sadalījums ir veikts saskaņā ar  Krustpils novada 

pašvaldības 2016.gada 21.novembra iesnieguma grafisko pielikumu un Krustpils novada Kūku 

pagasta teritorijas plānojumā noteiktām prasībām.     



 

 

3.Zemes ierīcības projekta grozījumi paredz zemes īpašumu ”Jaunā Muiža 3”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads zemes vienību ar kadastra Nr. 56700040619- kopējā platība 0,658 ha 

sadalīt divos zemes gabalos. Pēc zemes ierīcības projekta grozījumiem izveidojas divi zemes 

gabali: atdalošais zemes gabals Nr.7 ar platību 0,041 ha un paliekošais zemes gabals Nr.6 ar 

platību 0,617 ha (pēc ZIP grafiskā pielikuma). Sadalījums ir veikts saskaņā ar  Krustpils novada 

pašvaldības 2016.gada 21.novembra iesnieguma grafisko pielikumu un Krustpils novada Kūku 

pagasta teritorijas plānojumā noteiktām prasībām.     

Iepazīstoties ar izstrādātajiem zemes ierīcības projekta grozījumiem, pamatojoties uz , 

Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

1.Apstiprināt zemes ierīcības projekta grozījumus nekustamajiem īpašumiem: 

1.1.  „Jaunā Muiža 1”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0617, 

izveidojas kā trīs atsevišķi zemes gabali:  atdalošais zemes gabals Nr. 3 ar platību – 0.091 ha un 

paliekošie zemes gabali Nr.1 ar platību – 0.215 ha un Nr.2 ar platību – 0.255 ha:   

a) paliekošajam zemes gabalam Nr.1 ar kopējo platību -0.215 ha, noteikt lietošanas mērķi –

vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701); 

b) paliekošajam zemes gabalam Nr.2 ar kopējo platību -0.255 ha, noteikt lietošanas mērķi 

–trīs, četru, piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 

c) atdalītajam zemes gabalam Nr.3 ar kopējo platību -0.091 ha, noteikt lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

1.2. „Jaunā Muiža 2”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0618, 

izveidojas divos atsevišķos zemes gabalos:  

a) paliekošajam zemes gabalam Nr.4 ar kopējo platību – 0.275 ha, noteikt lietošanas mērķi- 

vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701); 

b) atdalītajam zemes gabalam Nr.5 ar kopējo platību - 0.064 ha, noteikt lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

1.3. Jaunā Muiža 3”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0619, 

izveidojas divos atsevišķos zemes gabalos:  

a) paliekošajam zemes gabalam Nr.6 ar kopējo platību – 0.617 ha, noteikt lietošanas mērķi- 

trīs, četru, piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 

b) atdalītajam zemes gabalam Nr.7 ar kopējo platību 0.041 ha, noteikt lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

34. 

Par zemes ierīcības projekta „Daugavgravas” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot SIA “AIZKRAUKLES MĒRNIEKS”sertificētas  zemes ierīkotājas Lāsmas el 

Hanaši (sertifikāts BA Nr.599) 2016.gada 7.decembra iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta”Daugavgravas”,Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

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

Krustpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0218 uzsākts pēc īpašnieku 

A. B. un N. I. 2016.gada 31.0ktobra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes 

vienības-2,49 ha platībā, uz zemes vienības atrodas viena ēka. 



 

 

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

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0218   divās zemes 

vienībās. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Daugavgravas” paredz priekšlikumus 

par nosaukumiem, adresēm: 

- Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (56680010253) – 1,0 ha atstājama adrese 

„Daugavgravas”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads, 

-Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (56680010252) -1,49 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Muižmalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads.  

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 2016.gada 13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 8. p.) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Daugavgravas”,Krustpils pagasts, Krustpils novads)” un 

projekta izstrādātāja SIA “AIZKRAUKLES MĒRNIEKS”sertificētas  zemes ierīkotājas Lāsmas 

el Hanaši (sertifikāts BA Nr.599) 2016.gada 7.decembra iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta”Daugavgravas” apstiprināšanu un ņemot Lāsmas el Hanaši sagatavoto zemes ierīcības 

projektu “Daugavgravas”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Daugavgravas” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  

56680010218), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 001 0218 sadalīšanai; 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,0 ha saglabāt nosaukumu “Daugavgravas” un  

adresi “Daugavgravas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra 

apzīmējumu 5668 001 0253 un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus -  zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) platībai 0,9 ha un 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  platībai 0,10 ha; 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,49 ha piešķirt nosaukumu “Muižmalas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5668 001 0252 un 

noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) platībai 1,09 ha un individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601)  platībai 0,40 ha. 

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

zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt 

precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- zemes ierīcības projekta grafiskā daļa.  
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35. 

Par zemes ierīcības projekta „Glāznieki” apstiprināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot SIA “DL DatiI” sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2016.gada 7.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta”Glāznieki”,Krustpils 

pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

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

novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0003 uzsākts pēc īpašnieka E. S. 

pilnvarotās personas S. S. 2016.gada 17.oktobra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

trim zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts izstrādāts vienai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56680020003 – 16,27 ha platībā, uz zemes vienības atrodas astoņas                                                                                                                                                                                                            

ēkas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016.gada 10.oktobra AS”SEB 

banka” izziņu Nr.009-16/153 ”Par piekrišanu nekustamā īpašuma atdalīšanai” un Krustpils 

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2016.gada 13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 

10., 9. p.). 

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

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0003   trīs zemes 

vienībās. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Glāznieki” paredz priekšlikumus par 

nosaukumiem, adresēm: 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5668 002 0215) – 1,32 ha atstājama 

adrese „Glāznieki”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads, 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5668 002 0216) -10,30 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Glāzniekāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads.  

- Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 (5668 002 0217) – 4,65 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Glāzniekmeži”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads, 

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 2016.gada 13.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10., 9.p.) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Glāznieki”,Krustpils pagasts, Krustpils novads)” un 

projekta izstrādātāja SIA “DL Dati”sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2016.gada 7.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta”Glāznieki” 

apstiprināšanu un ņemot Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Glāznieki”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Glāznieki” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  

56680020218), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 002 0003 sadalīšanai; 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,32 ha saglabāt nosaukumu “Glāznieki” un  

adresi “Glāznieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 



 

 

5668 002 0215 un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 10,30 ha piešķirt nosaukumu 

“Glāzniekāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5668 

002 0216 un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķ1 -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) . 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar platību 4,65 ha piešķirt nosaukumu 

“Glāzniekmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 

5668 002 0217 un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201). 

4.Neizstrādājot zemes ierīcības projektu atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5668 005 0111, piešķirts nosaukums “Kaķīšāres”,( Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2016.gada 13.oktobra lēmums (sēdes protokols Nr. 10.,  9.p.). 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

6. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var 

tikt precizētas. 

7. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

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

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

 

Pielikumā- zemes ierīcības projekta grafiskā daļa 

 

 

 

36. 

Par zemes ierīcības projekta „Kalnadūcāni” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskatot GEO MĒRNIECĪBA” zemes ierīkotājas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 

iesniegumu “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Kalnadūcāni”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0025 uzsākts pēc īpašnieka 

A. R. iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības-18.8 ha platībā, uz 

zemes vienības atrodas ēkas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Kalnadūcāni”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0025 divās zemes 

vienībās. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kalnadūcāni” paredz priekšlikumus 

par nosaukumiem, adresēm: 

- Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 atstājama adrese „Kalnadūcāni”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, 

-Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 piešķirams jauns nosaukums „Dūcāres”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads.  

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 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 

 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada 

pašvaldības 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.13 (sēdes protokols Nr. 9) „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi („Kalnadūcāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA 

„GEO MĒRNIECĪBA” zemes ierīkotājas L.Petenko 2016.gada 9.novembra iesniegumu Nr. 084-

2016 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” un ņemot vērā SIA „GEO Mērniecība” 

sertificētas zemes ierīcības darbu veicējas Līgas Petenko, sertifikāts BA Nr.457 sagatavoto 

zemes ierīcības projektu “Kalnadūcāni”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalnadūcāni” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  

5670 001 0025), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0025 sadalīšanai. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 14.0 ha saglabāt nosaukumu “Kalnadūcāni” 

un  adresi “Kalnadūcāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0187 un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 4.8 ha piešķirt nosaukumu “Dūcāres”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5670 001 0182 un noteikt tai 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods – 0101. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

abām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var 

tikt precizētas. 

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

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekamun 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-  zemes ierīcības projekta grafiskā daļa 

 

 

    

37. 

 Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

Daugavas upē, 2017. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu 

limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 
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Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā: 

I. Ģ., personas kods  [..], [..], Ogres novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot 

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

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

reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā Nr.LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

        38. 

 Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

 

Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība iepazinās ar R. Ģ., personas kods  [..], [..], Krustpils pagasts, 

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

ar vienu murdu Daugavas upē, 2017. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu 

limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā: 

R. Ģ., personas kods  [..], [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot 

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

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

pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā Nr.LV55UNLA0050014323075. 



 

 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

39. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

         Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

   Krustpils novada pašvaldībā  27.10.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], Variešu  pagasts, 

Krustpils novads īpašnieka rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu L. S. un V. S.,  jo neesot tiesiska pamata būt deklarētām adresē  [..], Variešu  pagasts, 

Krustpils novads. 

 Pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka L. S. deklarējusi dzīvesvietu 

adresē [..], Variešu pagasts, Krustpils novads,  2014.gada 12.martā, norādot tiesisko pamatu – 

vienošanās ar īpašnieku, un V. S. deklarētā dzīvesvieta adresē [..], Variešu pagasts, Krustpils 

novads, ir no 2014.gada 12.marta, norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adresē – 

radniecība ar L. S..  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  L. S., deklarētā dzīvesvieta [..], Variešu pagasts, Krustpils 

novads, bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 17.novembrim un 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai un viņas meitai V. S., ir tiesisks pamats deklarēt 

dzīvesvietu adresē [..], Variešu pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 27.10.2016. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/1028 nosūtīts uz L. S. deklarēto adresi. 

L.S. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradusies. 

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” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par L. S. deklarēto dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Anulēt ziņas par V. S. deklarēto dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

3. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot L. S. un Krustpils novada bāriņtiesai.     

 



 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

[..] 

 

 

40. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

         Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

    Krustpils novada pašvaldībā  27.10.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], Variešu  pagasts, 

Krustpils novads īpašnieka rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu J. B.,  jo neesot tiesiska pamata būt deklarētam adresē  [..], Variešu  pagasts, 

Krustpils novads. 

 Pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka J. B. deklarējis dzīvesvietu adresē 

[..], Variešu pagasts, Krustpils novads,  2014.gada 12.martā, norādot tiesisko pamatu deklarēt 

dzīvesvietu adresē – radniecība ar L. S..  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  J. B., deklarētā dzīvesvieta [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, 

bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 17.novembrim un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Variešu 

pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 27.10.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” 

Nr. 2.1-11.2/16/1029 nosūtīts uz J. B. deklarēto adresi. J. B. pēc Krustpils novada pašvaldības 

uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradies. 

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” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  

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

1. Anulēt ziņas par J. B. deklarēto dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot J. B..     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

  Jautājums izskatīts 15.12.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

           Krustpils novada pašvaldībā  21.11.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], Kūku pagasts, 

Krustpils novads, īpašnieces rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu L. G.,  jo šajā adresē nedzīvo. 

          Pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka L. G.  deklarējusi dzīvesvietu adresē 

[..], Kūku pagasts, Krustpils novads,  2013.gada 11.jūlijā. 

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,  L. G., deklarētā dzīvesvieta [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 12.decembrim un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina, ka viņai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 22.11.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” 

Nr. 2.1-11.2/16/1084 nosūtīts uz L. G. deklarēto adresi. L. G. pēc Krustpils novada pašvaldības 

uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradusies. 

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” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  

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

1. Anulēt ziņas par L. G. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot L. G..     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

42. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā  

 

Izskata 2016.gada 14.decembrī   saņemto G. G., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta 

[..], Krustpils pagasts, Krustpils novads iesniegumu, kurā lūdz piešķirt vienistabas  dzīvokli  

Krustpils pagasta, Spunģēnos vai uzņemt dzīvokļu rindā.  

Krustpils pagasta pārvalde ar 2016.gada 14.decembra vēstuli Nr.5-8/16/44 “Par 

dzīvojamo platību” informē, ka brīvu dzīvokļu nav, vienlaicīgi norādot, ka piekrīt iesniedzēja 

uzņemšanai dzīvokļa rindā. 

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

pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

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

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 



 

 

Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Uzņemt  Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.2  G. G., 

personas kods [..].  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.55 

Sēdes vadītājs    (1. -25. jautājums)                                                      K.Pabērzs 

                    23.12.2016. 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 



 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 16., 1.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2016/9 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem”” 

 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu 
likuma “Par pašvaldībām” 12., 43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā: 

“36. Ikmēneša pabalstu mājas aprūpei piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kura 

vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ, ko apliecina ārsta atzinums, nevar veikt ikdienas 

mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“36.
1
 Pastāvot Civillikumā noteiktajiem apgādniekiem par objektīviem apstākļiem apgādnieka 

nespējai veikt aprūpi uzskatāmi: 

36.
1
.1.  apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

36.
1
.2. apgādniekam, kuram noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte, ko apstiprina Valsts darba 

ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.” 

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.
2
 punktu šādā redakcijā: 

“Pabalstu aprūpei nepiešķir personām: 

36.
2
.1. kurām ir noteikta I grupas invaliditāte un kuras saņem valsts nodrošinātu pabalstu 

invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; 

36.
2
.2. kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kurā paredzēta un tiek nodrošināta viņas aprūpe; 

36.
2
.3. kuras atsavinājušas (dāvinājuma līgums, pirkuma – pārdevuma līgums u.tml.) savas 

īpašuma tiesības, saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai tiek nodrošināta vai var 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

tikt nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu vai 

likumīgo apgādnieku puses.”     

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 40. punktu šādā redakcijā: 

“40. Aprūpes pabalsta izmaksu pārtrauc, ja: 

40.1. persona rakstiski pieprasījusi pārtraukt aprūpi mājās; 

40.2. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas iestādē; 

40.3. persona saņem valsts nodrošinātu pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama īpaša 

kopšana; 

40.4. persona atgūst pašaprūpes spējas: 

40.5. personas aprūpi spēj nodrošināt viņas apgādnieki vai ģimenes locekļi: 

40.6. persona ir noslēgusi  uztura līgumu, kurā paredzēta un tiek nodrošināta viņas aprūpe 

no uztura ņēmēja vai likumīgo apgādnieku puses: 

40.7. persona atsavinājusi (dāvinājuma līgums, pirkuma – pārdevuma līgums u.tml.) 

savas īpašuma tiesības, saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai tiek 

nodrošināta vai var tikt nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz 

attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses.” 

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Krustpils novada 

domes informatīvajā izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 K.Pabērzs 

 

  



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 16., 1.p.) 
 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2016/9 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem”” 

  

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35. panta 

ceturto un piekto daļu. 

Precizēts aprūpes pabalsta saņēmēju loks 

2. Īss projekta satura izklāsts Aktualizēta likumīgo apgādnieku dalība aprūpes 

nodrošināšanā saviem vecākiem un vecvecākiem 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2017. gada budžetā paredzams ievērojams līdzekļu 

samazinājums izdevumu kodā 6252 “Pabalsti 

veselības aprūpei” (aptuvenā summa 8000 eiro) 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var 

griezties Krustpils novada pašvaldības sociālajā 

dienestā pie sociālā darba speciālistiem Atašienes, 

Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta 

pārvaldē 

 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils 

novada domē un Atašienes, Mežāres, Krustpils, 

Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 16., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/10 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/15 

 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:  

1. Aizstāt 12.2.apakšpunktā vārdu „piecpadsmit” ar vārdu „trīsdesmit”. 

2. Aizstāt 12.3.apakšpunktā vārdu „divdesmit” ar vārdu „trīsdesmit”. 

3. Aizstāt 12.4.apakšpunktā vārdu „piecpadsmit” ar vārdu „trīsdesmit”. 

4. Svītrot 12.6.apakšpunktu. 

5. Aizstāt 12.10.apakšpunktā vārdus „trīsdesmit pieci” ar vārdu „piecdesmit”. 

6. Aizstāt 12.21.apakšpunktā vārdu „trīsdesmit” ar vārdu „piecdesmit”. 

7. Aizstāt 12.22.apakšpunktā vārdu „divdesmit” ar vārdu „simt”. 

8. Aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdu „divdesmit” ar vārdu „trīsdesmit”. 

9. Aizstāt 13.4.apakšpunktā vārdu „piecpadsmit” ar vārdu „piecdesmit”. 

10. Aizstāt 13.8.apakšpunktā vārdu „piecdesmit” ar vārdiem „trīssimt piecdesmit”. 

11. Aizstāt 14.3.apakšpunktā vārdus „no piecpadsmit euro līdz divdesmit” ar vārdu 

„trīsdesmit”. 

12. Izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „14.5. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu 

ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām – uzliek 

naudas sodu no piecpadsmit euro līdz septiņdesmit euro. 

13. Aizstāt 14.7.apakšpunktā vārdu „piecdesmit” ar vārdiem „trīssimt piecdesmit”. 

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.8., 14.9., 14.10., 14.11.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

„14.8. Par mazgāšanos publiskās ūdenstilpēs vai ūdenstilpēs, kuras atrodas īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās - uzliek naudas sodu no septiņi euro līdz piecpadsmit 

euro.  

14.9. Par braukšanu ar automašīnām un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem 

pa ledu Baļotes ezerā, Laukezerā, Ildzenieku ezerā, Marinzejas ezerā un Timsmales 

(Baltezers) ezerā (izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju 

apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas 

un meklēšanas darbiem) - uzliek naudas sodu no piecpadsmit euro līdz simt 

četrdesmit euro. 

14.10. Par motorlaivu, izņemot laivas, kas aprīkotas ar elektromotoru vai iekšdedzes 

dzinēju ar jaudu līdz 3.7 kW, un ūdens motociklu izmantošanu vai nodarbošanos ar 

ūdens slēpošanu Baļotes ezerā, izņemot vietas, kas ir tam speciāli aprīkotas – uzliek 

naudas sodu no septiņi euro līdz septiņdesmit euro.  

14.11. Par pārvietošanos ar motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Baļotes ezerā no 

1.marta līdz 30. aprīlim - uzliek naudas sodu no septiņi euro līdz septiņdesmit euro.”  

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Krustpils novada 

domes informatīvajā izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                K.Pabērzs 

  



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 
APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 16., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 2016/10 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/15 

 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 5.pantu. 

Saistošie noteikumi izstrādāti, jo stājoties spēkā Baļotes 

ezera licencētās makšķerēšanas nolikumam, jāparedz 

atbildība par attiecīgiem pārkāpumiem Baļotes ezerā un 

citos ezeros un ūdenstilpēs.  

Naudas sodu palielināšana ietekmēs pārkāpumu skaita 

samazināšanos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Atsevišķos gadījumos tiek palielināts naudas sods, svītrots 

apakšpunkts, kas nav aktuāls, paredzēta atbildība par 

darbībām, kas aizliegtas publiskos ūdeņos un ezeros. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi nepiedāvā būtiskas 

izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu. Nav 

nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai paplašināt 

esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notikušas tikšanās ar fiziskām personām, kurām ir 

īpašumi pie Baļotes ezera, par saistošo noteikumu 

papildināšanu ar 14.10., 14.11.apakšpunktiem 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 16., 3.p.) 

 

Krustpils  novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/11 

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” 

 

Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta  

trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10.punktu;  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu  

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  pašvaldību  

nodevas” 16.¹punktu 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk –noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas  par būvatļaujas vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

(turpmāk – nodevas), maksāšanas kārtību, kā arī nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas 

no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi. 

2. Noteikumi attiecināmi uz Krustpils novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir 

saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju vai būvniecības 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres 

akceptu Krustpils novada Būvvaldē. 

 
II. Nodevas likmes 

 

3. Nodevas likme par pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, izziņas par jaunbūvi izsniegšana: 

 

3.1. Fiziskajām personām: 

3.1.1. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļauja – 30.00 EUR; 

3.1.2. Izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15.00 EUR; 

 

3.2. Juridiskajām personām: 

3.2.1. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļauja – 45.00 EUR; 

3.2.2. Izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 30.00 EUR. 
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III. Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot 

atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

 
4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņa ar Ministru kabineta  

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi ”, nosakāma pēc šādas 

formulas: 

Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur: 

4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta 

saskaņošanas laikā (1.pielikums); 

4.2. k1- būves tipa koeficents, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma 

prasībām (2.pielikums); 

4.3. k2 – koeficents, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve, lietošanas maiņa, 

atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana) (3.pielikums) 

 

5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros (maģistrālie un 

vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.), nodeva par būvatļaujas izdošanu 

nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0.30 EUR, kur: 

5.1. mt- tekošo metru skaits. 

 

6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes ielas, gājēju 

ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0.40 EUR, kur: 

6.1. mt- tekošo metru skaits. 

 

7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi utt.) 

nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā: 

7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha  līdz 1 ha (neieskaitot) – 

20.00 EUR; 

7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka no 1 ha līdz 10 ha (neieskaitot) 

– 50.00 EUR; 

7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka no 10 ha un vairāk – 100.00 

EUR. 

 

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole 

 

8. Personām kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē būvniecības ieceri, 

izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, nodeva maksājama ar Ministru 

kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.
1
 un 23.punktā noteiktajā kartībā.  

9. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai 

jāpārskaita uz Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu:  AS “SEB banka”, konts LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5, kods: UNLALV2X;  AS “Swedbank”,  konts LV96 HABA 0001 4020 

5415 0, kods HABALV22, vai AS “Citadelē”, konts LV09 PARX 0012 5996 8000 1, kods: 

PARXLV22. 

10. Nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas: 

10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās personas un Černobiļas AES 

avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām 

(dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai 

lietošanai) un būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m
3
 vai kopplatība 75 m

2
;
 



 

 

10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par Krustpils novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

11. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas nomaksu 

pilnā apjomā. 

12. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Īstenojot nodevas 

maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības. 

Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.  

13. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā 

kārtībā. 

14. Nodevu ieskaita Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Krustpils novada domes 

informatīvā izdevumā "Krustpils Novadnieks". 

16.  Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē  Krustpils novada pašvaldības 

2011.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr. 2011/2 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs      K.Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.pielikums  
Krustpils novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu  

vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi  

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 

 

Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likmes L noteikšana 

 
Plānotās 

būves apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme 

L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

0…30 14.00 271…300 78.00 901…1000 241.85 5001…6000 384.00 

31…60 21.00 301…350 85.00 1001…1200 256.00 6001…7000 412.60 

61…90 28.00 351…400 106.00 1201…1400 270.35 7001…8000 441.00 

91…120 35.00 401…450 135.00 1401…1600 284.55 8001…9000 469.55 

121..150 42.65 451…500 163.60 1601…1800 298.80 9001…10 

000 
498.00 

151…180 49.80 501…600 192.00 1801…2000 313.00 10 001…20 

000 
569.00 

181…210 56.90 601…700 206.00 2001…3000 327.00 20 001 …30 

000 
640.00 

211..240 64.00 701…800 220.55 3001…4000 341.00 Virs 30 001 711.00 

241..270 71.00 801…900 234.70 4001…5000 355.70   

 

 

  



 

 

2.pielikums  
Krustpils novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu  

vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi  

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 

 

Plānotās būves tipa koeficents – k1 

 

CC 

Kods 

Ēkas vai būves tips Koeficents k1 

1261 Kazino un spēļu zāles 10 

123  Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 5 

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas;  

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa 
5 

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas 5 

230 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos 5 

1261
1
 Ēkas plašizklaides pasākumiem; 

Plašizklaides pasākumu telpu grupa 
5 

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas ēkas; 

Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa 
4 

1211 Viesnīcu ēkas; 

Viesnīcu telpu grupa 
4 

122 Biroju ēkas 4 

212 Sliežu ceļi 4 

215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves 4 

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa  
3 

1212 Citas īslaicīgās apmešanās ēkas; 

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa 
3 

1242 Garāžu ēkas; 

Garāžas telpu grupa 
3 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; 

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa 
3 

211
2
 Autoceļi, ielas un ceļi 3 

214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 3 

221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un 

elektropārvades līnijas 
3 

242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 3 

113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 2 

1262 Muzeji un bibliotēkas;  

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa 
2 

1263 Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā 

paredzētas ēkas; 

Izglītības iestāžu telpu grupa 

2 

1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa 
2 

1265 Sporta ēkas; 2 

                                                      
1
 Nepiemēro kazino un spēļu zālei 

2
 Piemēro laukumiem 



 

 

Sporta telpu grupa 

1272 Kulta ēkas; 

Kulta telpu grupa 
2 

1273 Kultūrvēsturiskie objekti; 

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa 
2 

222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi 2 

1110
3
 Viena dzīvokļa mājas 1 

1121³ Divu dzīvokļu mājas; 

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa 
1 

2411 Sporta laukumi 1 

2412 Citas sporta un atpūtas būves 1 

 

 

  

                                                      
3
 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai 



 

 

3.pielikums  
Krustpils novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu  

vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi  

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 

 

Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficents  K2 

Jaunbūve 1 

Pārbūve 0.9 

Atjaunošana, restaurācija 0.9 

Nojaukšana 0.2 

Kultūras pieminekļu restaurācija 0.2 

Kultūras pieminekļu nojaukšana 2 

 

  



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

21.12.2016. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

21.12.2016. lēmumu  
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/11  

„ Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē ” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Krustpils novada administratīvajā teritorijā ir pieņemti 2011.gada 

23.februārī saistošie noteikumi Nr.2011/2 „Nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu”  

2016.gada 22.janvārī stājušies spēkā 2016.gada 19.janvāra Ministru 

kabineta Nr.36 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas", kas paredz, ka pašvaldības nodevu var 

uzlikt ne tikai par būvatļaujas izdošanu, bet arī par būvniecības 

ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā.  

2. Īss projekta izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis vienkāršot nodevas par 

būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu, 

ņemot vērā būves lietošanas mērķi un veidu. Nodevas apmēru 

paredzēts noteikt atkarībā no būves lietošanas veida un būves 

apjoma. 

Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips nesadārdzināt 

būvniecības procesa administratīvos izdevumus un veicināt legālu 

būvniecību novada teritorijā.  

3. Informāciju par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. Nav nepieciešamības veidot 

jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 

kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumi izpildi. Nodevas 

apmērs par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

mailto:novads@krustpils.lv
http://likumi.lv/ta/id/111605-noteikumi-par-kartibu-kada-pasvaldibas-var-uzlikt-pasvaldibu-nodevas
http://likumi.lv/ta/id/111605-noteikumi-par-kartibu-kada-pasvaldibas-var-uzlikt-pasvaldibu-nodevas


 

 

kartē, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, tiek mainīts 

atbilstoši grozījumiem  Ministru kabineta Nr.36 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”. 

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo nodevas apmērs, 

salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski netiek mainīts un ir 

uzskatāms par līdzvērtīgu, salīdzinot ar citiem novadiem. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neievieš izmaiņas esošajās administratīvajās 

procedūrās. Nodevas objektu nosaka Krustpils novada būvvalde, 

nodeva iemaksājama pirms būvatļaujas saņemšanas vai pirms 

atzīmes par būvniecības ieceri izdarīšanas. 

6. Informācija par 

konsultācijas ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        K.Pabērzs 
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Pielikums 
Krustpils novada domes 

21.12.2016. lēmumam (protokols Nr.16., 16 .p.) 

 



 

 

Pielikums  

Krustpils novada domes 

21.12.2016. lēmumam (protokols Nr.16., 22 .p.) 

                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada domes  

21.12. 2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr.16., 22.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības 

īpašuma „Vecā Skola”  

zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 003 0160 

CIRSMAS IZSOLES NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Krustpils novada pašvaldības  

kustamas mantas – nekustamajā īpašumā “Vecā Skola”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

ar kadastra Nr. 5670 003 0160, cirsmu izsoli. 

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija). 

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2017.gada 10.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldības norādītā telpā/ 

sēžu zālē. 
1.4.  Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 7000.00 (septiņi tūkstoši eiro un 00 centi). 

1.6. Izsoles solis EUR 200 (visi simti eiro un 00 centi).  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), t.i., EUR 700.00, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr. 

9000911811, konta Nr.LV55UNLA0050014323075.  
1.8.  Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

1.9.  Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto cirsmu.  

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 

1.11. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2017.gada 7.februāra līdz 

izsolei. 

 

2. Informācija par atsavināmo Objektu: 

2.1. Izsoles objekts: Krustpils novada pašvaldības cirsma īpašumā „Vecā Skola” ar kadastra Nr. 

5670 003 0160, kas sastāv no divām zemes vienībām ar mežaudzi Kadastra apzīmējums 5670 

003 0160 – 2.56 ha un 5670 003 0197 – 0,42 ha. 

Pārdodamās cirsmas raksturojums: 

Cirsmas 

Nr. 

Cirsmas 

veids 

Cirtes 

izpildes 

veids 

Zemes 

vienības 

kad.apz. 

Kvartāla 

Nr. 

Nogabala 

Nr.  

Izcērtamā 

platība 

(ha) 

1 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 1 0,1 
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2 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0160 1 2 0,33 

3 Galvenā cirte kailcirte 5670 003 0197 2 1 0,11 

4 Galvenā cirte Kailcirte 

pēc 

caurmēra 

5670 003 0197 2 2 0,31 

     kopā 0,85 

2.2. Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā laikā no 

sludinājuma publicēšanas dienas līdz izsoles sākumam iepazīties ar izsolei paredzēto cirsmu 

sarakstu, apskatīt cirsmas dabā, veikt kontroles novērtējumu.   Ar cirsmu varēs iepazīties 

darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 26139764, Kūku 

pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kalniņam. Pašvaldība nokļūšanai uz cirsmu ar 

transportu nenodrošina. 

2.3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. Pircējs pērk 

cirsmas, kādas tās ir, tam ir zināms to faktiskais stāvoklis un apjoms un tas neizvirzīs pret 

pārdevēju un cirsmu novērtētāju nekādas pretenzijas sakarā ar cirsmās varbūt atklātiem 

trūkumiem.   

2.4. Izsolīto cirsmu koksne nododama pircēja īpašumā, lietojumā un valdījumā tūlīt pēc 

līguma parakstīšanas. Pircējam jāsatīra cirsma, cirsmas atliekas sakraujot un sablīvējot uz 

treilēšanas ceļiem, vai jāsadedzina. Jāuztur kārtībā meža ceļi un pievadceļi. 

 

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 nekustamā īpašuma 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 2017.gada 10.februārī plkst. 10.00 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 viena mēneša 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. 

 

Domes   priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

Pretendentu paraksti: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības īpašuma „Vecā Skola”  

zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 003 0160 

Cirsmas izsoles nolikumam 

 
Krustpils novada pašvaldībai 

 

________________________________________________ 

(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 

________________________________________________ 

(personas kods; reģistrācijas Nr.) 

________________________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

 

 

PIETEIKUMS 
Krustpils novada pašvaldības īpašuma „Vecā Skola”  

zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 003 0160, cirsmas izsolei 
 

Vēlos pieteikties uz nekustamā īpašuma “Vecā Skola”, Kūku pagasts, Krustpils novads 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 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2017.gada __. _______________ 

                                                    ____________________________________ 

                                                                                           (paraksts; paraksta atšifrējums) 



 

 

 

2.pielikums 

 

Krustpils novada pašvaldības īpašuma „Vecā Skola”  

zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 003 0160 

Cirsmas izsoles nolikumam 

 

 

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts 

 
Nr. p.k. 

(Kārtas Nr.) 
Izsoles dalībnieks 

(vārds, uzvārds/ 

nosaukums) 

Pers. kods, pases 

dati/ 

reģ. Nr. 

 

Adrese, tālrunis 
Apliecinājums 

(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma) 

1.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 

izsoles  Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 

saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “1”. 

___________________________ 

2.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 

izsoles Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 

saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “2”. 

___________________________ 

3.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 

izsoles Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 

saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “3”. 

___________________________ 



 

 

 

             3.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības īpašuma „Vecā Skola”  

zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 003 0160 

Cirsmas izsoles nolikumam 

 

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._____ 

 
       

 (izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr./personas kods);    

  

 (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)     

  

 

 

Par dalību nekustamā īpašuma “Vecā Skola”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsolē, kas 

notiks 2017.gada ……………………….. 

 

Objekta nosacītā sākumcena  -  EUR  7000,00 (septiņi tūkstoši euro). 

 

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________. 

 

 

 

 

Izsoles organizētāja pārstāvis    __________________ 

 

 

… . …. . 2017. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pielikums  

Krustpils novada domes 

21.12.2016. lēmumam (protokols Nr.16., 23 .p.) 

 

                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada domes  

21.12. 2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr.16., 23.p.) 

 

NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.2” -1, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, “Kūkās Nr.2”,  

Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.587 1, kadastra Nr.5670 900 8481, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 42.2 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 422/5468 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala. Dzīvoklis atrodas 1.stāvā.  

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils 

novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības domes 21.12.2016. sēdes protokola izrakstu Nr.23 ,, Par neizīrētā dzīvokļa 

“Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 5700.00 (pieci tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi). 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu 

soli pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., EUR 

570.00 (pieci simti septiņdesmit eiro un 00 centi); 

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

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 nolikuma 2.4. un 2.5.punktā 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 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 



 

 

 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2017.gada 7.marta līdz 

izsolei. 

4.3. Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. 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; 

4.5.8. 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. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 

 

 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

5. Izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 10.martā plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldībā 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 īpašumu, 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 īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu 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 īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 



 

 

 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

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  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam 

netiek atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu 

(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 īpašumu 

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 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma 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 īpašumu. 

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 īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu 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, īpašuma 

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 īpašumu, 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. 

 

Domes   priekšsēdētājs      K.Pabērzs  

 

  



 

 

 

1. Pielikums  

Krustpils novada domes 

 2016.gada 21.decembra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.16., 23.p.) 

 

PIRKUMA LĪGUMS 

Jēkabpilī,              2017.gada __.___________ 

 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

vienas puses, un ______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________),             adrese 

____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

___________________,turpmāk saukts Pircējs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā 

saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu dzīvokļa īpašumu 

“Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Dzīvokļa īpašums). 

1.2. Dzīvokļa īpašuma pārdošana tiek veikta saskaņā Krustpils novada domes 

21.12.2016. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

1.3. Risku, kas saistīti vai varētu tikt saistīti ar Dzīvokļa īpašumu, kā arī paša 

Dzīvokļa īpašuma nodošanas Pircēja valdījumā un lietojumā ar visām tā izrietošām tiesiska 

un ekonomiska rakstura sekām notiek, abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

2. PĀRDODAMĀ DZĪVOKĻA RASKTUROJUMS 

2.1. Pārdodamais Dzīvokļa īpašums sastāv no neizīrētā divistabu dzīvokļa “Kūkas 

Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 

56760050219001001, ar kopējo  platību 42.2 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

422/5468 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

2.2. Dzīvokļa īpašums ir reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 

Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 587 1, kadastra Nr. 56709008481. 

2.3. Dzīvokļa īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. 

 

3. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Dzīvokļa īpašumu tie noteikta EUR _____________(___), kas ir 

nosolītā maksa izsolē. Pirkuma maksas pierādījumi ir attiecīgie bankas dokumenti. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto maksu par Dzīvokļa īpašumu, Pircējs ir pilnībā 

samaksājis ______________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._), izsoles nodrošinājums 

EUR 570 (pieci simti septiņdesmit euro) __________________________(datums, 

maksājuma uzdevumus Nr._). 



 

 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Puses vienojas, ka Pircējs nostiprinās īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu par 

saviem līdzekļiem. 

4.2. Pārdevējs apliecina, ka Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai 

atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar saistībām, nav nodots trešās personas lietojumā, 

nav izmantots kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese, par 

Dzīvokļa īpašumu nav strīda, tam nav uzlikts aizliegums. 

4.3. Pārdevējs apņemas izsniegt ar Dzīvokļa īpašumu saistītos dokumentus, kuri ir 

Pārdevēja rīcībā un nepieciešami Dzīvokļa īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda. Pircējs 

Dzīvokļa īpašuma pārreģistrāciju uz sava vārda veic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 

Pirkuma līguma noslēgšanas brīža.  

4.4. Pēc Līguma parakstīšanas Pircējs apņemas pildīt saistības attiecībā uz 

maksājumiem par dzīvojamās mājas un zemes kopīpašumu daļas lielumam, ka arī 

saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, Pircējs apņemas pildīt saistības, kas radušās uz 

dzīvokli mājas siltināšanas rezultātā. 

5. ATBILDĪBA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Ja pēc šā līguma noslēgšanas rodas pretenzijas no trešajām personām par šā 

līguma saturu vai pārdodamā Dzīvokļa īpašuma sastāvu, tad šajā gadījumā gan materiālo, 

gan juridisko atbildību uzņemas Pārdevējs. 

5.2. Šīs Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt tikai ar Līgumslēdzēju 

rakstveida vienošanos.  

5.3. Strīdi, kuri ir radušies šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā, 

nepanākot vienošanos, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.4. Pircējam ir zināms un viņš ir iepazinies ar Dzīvokļa īpašumu līguma slēgšanas 

brīdī un šajā sakarā nekādas pretenzijas pret Pārdevēju neizvirza. 

6. CITI NOTEIKUMI  

6.1.  Līgums sastādīts un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots 

Pārdevējam, divi - Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs:     Pircējs: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________   

         

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 



 

 

 

2.Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 

 2016.gada 21.decambra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.16., 23.p.) 

AKTS 

PAR NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.2” -1, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ 

NODOŠANU – PIEŅEMŠANU 

 

Jēkabpilī,              2017.gada __.___________ 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada domes 21.12.2016. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par 

neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”,  nodod, un ______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

__________________________________, pieņem  

nekustamo īpašumu, neizīrēto divistabu dzīvokļi “Kūkas Nr.2” -1, Kūkas, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 56760050219001001, ar kopējo  platību 

42.2 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 422/5468 domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

Dzīvokļa ievad skaitītāju rādījumi uz nodošanas brīdi: 

1. Elektroenerģijas ________________ 

2. Ūdensvada aukstajam ūdenim ______ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

 

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens 

tiek nodots Krustpils novada pašvaldībai, divi - __________________. 

Pielikumā: 

1. Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas; 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija 

 

Dzīvokļa īpašumu NODOD:   Dzīvokļa īpašumu PIEŅEM: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________   

         

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 


