
 
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 

2017.gada 24.maijā                                                                                              Nr. 8. 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Maija Alksne,  juriste Elīna Garjāne, finansiste 

Baiba Voltmane, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, datortīklu un IS 

administratore Anita Dzenuška,  Civilās un vides aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs 

Luksts, civilās un vides aizsardzības speciālists Normunds Zizlāns, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Dace Telšinska,  personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne. 

SIA “Spunģēni - Daugavieši” valdes loceklis Andris Rutko. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs  ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumiem: 

 Par atbalsta piešķiršanu projektam par ūdens apriti dabā un notekūdeņiem 

 Par transporta piešķiršanu 

 

Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, 

mailto:novads@krustpils.lv


Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

Darba kārtība: 

 
1. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2016. gada pārskata apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2016. Gadu 

4. Par grozījumiem 25.01.2017. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 

2017/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 

5. Par grozījumiem Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.6 (protokols 

Nr.2) “Par Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienībām  un 

slodzēm” 

6. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols 

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

nolikuma apstiprināšanu”  

7. Par Krustpils novada  Bāriņtiesas  ētikas kodeksa apstiprināšanu 

8. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi inventāram pie 

Baļotes ezera 

9. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

10. Par atbalstu festivāla “Latgales ērģeļu dienas 2017” koncerta norisei 

11. Par dalību 5. Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā” 

12. Par atbalstu Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanai 

13. Par Kūku pagasta brīvdabas estrādes “Mārdadzis” nomas maksas apstiprināšanu 

14. Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Krustpils hronikas” izdošanai 

15. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Pļaviņu pilsētas futbola 

čempionātā un sporta apģērba iegādei 

16. Par nedzīvojamo telpu nodošanu Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiāles 

darbības nodrošināšanai 

17. Par Krustpils novada Būvvaldes lēmuma par būvatļaujas Nr.31-15/17.02.2015. 

Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, 

“Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā” 

apstrīdēšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

19. Par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu 

20. Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads nodošanu trešajai izsolei, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

25. Par zemes ierīcības projekta „Smilšukalns” apstiprināšanu 

26. Par zemes ierīcības projekta „Krastmalas” apstiprināšanu 

27. Par zemes ierīcības projektu „Vilkābeles” un “Punu Muiža” apstiprināšanu 

28. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

29. Par zemes vienības daļas  nodošanu nomā Kūku pagastā  

30. Par atbalsta piešķiršanu projektam par ūdens apriti dabā un notekūdeņiem 

31. Par transporta piešķiršanu 

 

 



Izpilddirektora ziņojums 

 

Pēc iepriekšējās domes sēdes lēmumiem ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības atbalsta centra pakalpojumu izmantošanu.  Uz šo 

domes sēdi sagatavoti jautājumi par amata vienību un slodžu izmaiņām saistībā ar Antūžu un 

Medņu bibliotēkas reorganizāciju. Noslēgti nomas līgumi pēc zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanas. Noslēgts līgums par pašvaldības kustamas mantas -  mikroautobusa 

VW TRANSPORTER pārdošanu. 

Pagastos tiek greiderēti ceļi, bija jārisina situācija Kūku pagastā. Ir uzsākts intensīvi 

remontdarbi Varieši – Medņi ceļa posmā, kam tiks uzklāts melnais segums. Saņemts Antūžu 

iedzīvotāju iesniegums par autoceļu seguma uzlabošanu Antūžu centrā, jo veidojas intensīvi 

putekļi. Tas tiks pārsūtīts Latvijas valsts ceļiem, jo tas nav pašvaldības ceļš,  meklēsim kādu 

risinājumu. 

Ir iegādātas automašīnas pārvaldēm, noslēgts aizdevuma līgums. Esam snieguši papildus 

informāciju par Atašienes kultūras namu.  

G.Kalve informē par situāciju saistībā ar Kūku pagasta brīvdabas estrādē “Mārdadzis” 

apzīmētajām sienām. R.Ragainis skaidro, ka ir videonovērošana, sadarbosimies ar policiju, 

jārunā ar pagasta pārvaldi par pieskatīšanu, sakārtošanu. 

K.Pabērzs informē par aktuālajiem  jautājumiem. 

 

1. 

Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2016. gada pārskata apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Jautā V.Stiebriņa.  A.Rutko skaidro, ka darba grupās tika runāts par SIA tālāko 

nākotni. Jēkabpils autobusu parks ir informējis, ka uz maršrutiem būs iepirkums, 

paredzēta tikšanās ar autobusu parka vadību. Tad SIA paliks atkritumu un māju 

apsaimniekošana. Viss atkarīgs no tā vai autobusu parks paņems šo maršrutu. 

Izsakās K.Pabērzs, papildina A.Rutko. 

Pamatojoties uz SIA “Spunģēni - Daugavieši” iesniegto gada pārskatu par 2016. 

gadu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 54. pantu, kas nosaka ka publiskas personas kapitālsabiedrības un 

publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats 

(Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu 

kapitālsabiedrības gada pārskatu, un 66.panta pirmās daļas 1.punktu tikai dalībnieku 

sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, kas 

nosaka, ka Kapitālsabiedrības gada pārskatam pievieno akcionāru vai dalībnieku 



sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Gada pārskats 

izskatīts Iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas 

komisijā 2017. gada 15. martā. 

Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija 

Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Spunģēni - Daugavieši” 2016. gada pārskatu. 

2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2016. gada darbības finansiālos rādītājus: 

2.1. Sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar EUR 16 437 zaudējumiem,  

2.2. Sabiedrības neto apgrozījums EUR 180 761, 

2.3. Sabiedrības pašu kapitāls EUR  61 383. 
 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,  Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē. 

  Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta 2.punktu, likuma ’’Par 

budžetu un finanšu vadību’’ 30.panta 3.punktu un SIA ’’Pagrabnieces Auditoru 

Birojs’’, licence Nr.8, zvērinātas revidentes Nellijas Pagrabnieces atzinumu, atklāti 

balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš 

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

  Apstiprināt  Krustpils novada pašvaldības konsolidēto Finanšu pārskatu par 

2016.gadu. 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2016. gadu 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē. 

 Pamatojoties uz  2010. gada 5. maija  LR MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi 

par gada publiskiem pārskatiem”,  LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 72. pantu, tika izstrādāts Krustpils novada pašvaldības publiskais pārskats 

par 2016. gadu. 

Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, 



Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2016. gadu 

(pārskats pielikumā). 

2. Administratīvajai nodaļai mēneša laikā pašvaldības gada publisko pārskatu par 

2016. gadu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot to 

Krustpils novada pašvaldības mājaslapā. 
 

 

4. 

Par grozījumiem 25.01.2017. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2017/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas   sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21.panta 

1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, LR 

likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2017/4 

„Grozījumi 25.01.2017. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.2017/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” 

 

 

5.  

Par grozījumiem Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.6  

(protokols Nr.2) “Par Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienībām  

un slodzēm” 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas un  Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild  R.Mazulāne. 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.3 

(protokols Nr. 6.) “Par Krustpils novada Antūžu un Medņu bibliotēkas reorganizāciju”, 

15.05.2017. Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A.Jaksona iesniegumu Nr.8-8/17/36 un 

Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

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

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

amatu katalogu”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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



Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš 

Lazdāns (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”-  Mārtiņš Kalniņš ( 1 balss),  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2017.gada 01.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amata 

vienību un slodžu saraksta 1.punkta 1.15.apakšpunktā, izsakot to sekojošā 

redakcijā: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Vienību skaits Slodze ar 

01.09.2017. 

1.15. Variešu pagasta pārvalde   

1. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Variešu bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. Variešu bibliotēkas bibliotekārs 1 1 

6. Variešu pagasta kultūras darba organizators 1 1 

 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amata 

vienības/ slodzes tiek reorganizētas par grozījumiem darba līgumā un darba tiesisko 

attiecību reorganizāciju/ izbeigšanu.  

 

6. 

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 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.  

  Ziņo R.Mazulāne. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.3 

(protokols Nr. 6.) “Par Krustpils novada Antūžu un Medņu bibliotēkas reorganizāciju”, 

15.05.2017. Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A.Jaksona iesniegumu Nr.8-8/17/36 un 

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” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš 

Lazdāns (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”-  Mārtiņš Kalniņš ( 1 balss),  Krustpils 

novada dome nolemj: 



1. Ar 2017.gada 01.septembri izdarīt grozījumus Krustpils novada domes 2016.gada 

20.janvāra lēmuma Nr.5 (protokols Nr.1) “Par Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” Pielikuma Nr.1 

struktūrvienībā Nr.p.k.17. , izsakot  Pielikuma Nr.1 struktūrvienību Nr.p.k.17. sekojošā 

redakcijā: 

Pielikums Nr.1 

 

Nr.

p.k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesi-

jas kods 
Slodze Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 

grupa 

Maksim

ālā alga 

par 

slodzi 

no 

2017.g. 

Noteiktā 

alga ar 

01.09.2017.  

85. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1084 

86.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

87.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 813 

88.     
Variešu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 704 

89.     
Variešu bibliotēkas 

bibliotekārs 
3433 01 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 563 

90.     
Variešu pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 704 

         

           

2. Kontroli ar lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram  

 

 

7. 

Par Krustpils novada 

 Bāriņtiesas  ētikas kodeksa apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Ziņo K.Pabērzs, lūdz precizēt lēmumprojekta 2.punktu. 

 

„Bāriņtiesu likuma 4.panta trešā daļa nosaka: „Bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot 

amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. 

Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome 

vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi.” 

Bāriņtiesu likuma 4.panta papildināšanu ar trešo daļu minētajā redakcijā noteic 

2015.gada 29.oktobrī pieņemtais likums „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, kas stājās 



spēkā 2015.gada 3.decembrī. Likumā „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 4.panta trešajai 

daļai nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš, līdz ar to minētā tiesību norma stājās 

spēkā vienlaicīgi ar likumu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”.” 

 Pastāvot šiem apstākļiem, nepieciešams noteikt Bāriņtiesu darbinieku 

profesionālās ētikas normas atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam. 

Pamatojoties uz : 

- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu; 

-  Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada bāriņtiesas ētikas kodeksu. 

2. Uzdot Administratīvai nodaļai šo lēmumu nosūtīt  Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājai Dacei Telšinskai, ievietot nolikumu pašvaldības mājas lapā. 

3. Uzdot Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Telšinskai, 

iepazīstināt Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci, locekles un 

darbinieci ar nolikumu. 

 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi inventāram pie 

Baļotes ezera 
 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr. 333„Kārtība, kādā 

plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu 

sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu 

un, lai tiktu sekmēta licencētā makšķerēšana Baļotes,  atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), 

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

 

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldības bilancē esošās kustamās mantas 

iznomāšanas maksu pie Baļotes ezera:  

 



Laivu noma EUR 

Laivu noma par 1 stundu 

 

1.65  +PVN 21% 0.35 

Kopā: 2,00 

Ja laiva tiek nomāta uz 5 stundām 4.13 +PVN 21% 0.87 

 

Kopā: 5,00 

Ja laiva tiek nomāta uz 10 stundām 8.27 +PVN 21% 1.73 

 

Kopā: 10,00 

 

Slēpju komplekta noma EUR 

Komplekta noma uz 1 stundu 1.65  +PVN 21% 0.35 

Kopā: 2,00 

Komplekta noma uz 1 stundu bērniem 

līdz 16 gadu vecumam 

Bez maksas 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

9. 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

 

2017. gada 13. aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Latvijas 

politiski represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt 

Krustpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski 

represēto personu salidojumā, kas norisināsies Ikšķilē, Brīvdabas estrādē 2017. gada 

26. augustā.  

Tiek lūgts segt dalības maksu 70 EUR apmērā, kā arī iespēju robežās nodrošināt 

transportu represēto personu nokļūšanai uz salidojumu Ikšķilē. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dotāciju EUR 70 apmērā biedrībai “Latvijas politiski represēto 

apvienība”, novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 



2. Nodrošināt transportu represēto personu nokļūšanai uz Ikšķili pēc 

vietējās politiski represēto nodaļas pieprasījuma, iepriekš vienojoties ar 

izpilddirektoru. 

 

 

10. 

Par atbalstu festivāla “Latgales ērģeļu dienas 2017” koncerta norisei 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

2017. gada 09. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības 

“Jauniešu mūzikas studija” valdes locekles un festivāla “Latgales ērģeļu dienas” 

organizatores Larisas Carjkovas iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt 

vienu no festivāla koncertiem, kas norisināsies Krustpils katoļu baznīcā 16. jūlijā.  

Tiek plānots, ka koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās Operas solists Juris 

Vizbulis un ērģelnieces Ruta Birzule un Simona Radoviča.  

Nepieciešams finansiāls atbalsts baznīcas ērģeļu skaņošanas darbiem – aptuveni 

400 EUR un mākslinieku honorāriem un ceļa izdevumiem ~ 300 EUR. Kopā Krustpils 

novada pašvaldībai tiek lūgts atbalsts 700 EUR apmērā. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt atbalstu EUR 700 apmērā festivāla “Latgales ērģeļu dienas 2017” 

koncerta norisei Krustpils katoļu baznīcā, novirzot finansējumu no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

11. 

Par dalību 5. Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā” 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Krustpils novada pašvaldības amatierkolektīvi ir uzaicināti piedalīties 5. Sēlijas 

tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”, kas notiks 2017. gada 1. jūlijā Viesītē, kur ir 

paredzēta dalības maksas 1000 EUR. 

Pasākumā piedalīsies deju kolektīvi, novada koris “Luste”, folkloras kopa 

“Lākači”, un visi novada vokālie ansambļi. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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



Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties 5. Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”, kas notiks 2017. gada 

1. jūlijā Viesītē. 

2. Piešķirt no novada kultūras pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem 1000 EUR, 

savstarpējo norēķinu veidā dalības maksas segšanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un 

kultūras pārvaldes speciāliste kultūras jautājumos Ludmila Bērziņa. 
 

 

 

12. 

Par atbalstu Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanai 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

2017. gada 28. aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Cimdu 

ceļš” iesniegums ar lūgumu rast iespēju atbalstīt tautas daiļamata meistares Jettes 

Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanu Latvijas 100gadi sagaidot.  

Jette Užāne jeb Cimdu Jettiņa ir viena no Latvijā iemīļotākajām tautas lietišķās 

mākslas pārstāvēm. Latvijas 100gadi sagaidot, ir pienācis laiks ierakstīt Jetti Užāni 

Latvijas kultūras kanonā. Ir sagatavota 400 lpp grāmata, kur apkopotas mākslinieces 

atstātās filozofiskās piezīmes un pārdomas sākot ar 1941. gadu. Grāmatu plānots izdot 

šī gada maija nogalē. 

Kopējā nepieciešamā summa, kas nepieciešama grāmatas iespieddarbiem un tās 

fiziskai nonākšanai līdz lasītājam, ir 7 263 EUR. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt dotāciju EUR 100,00 apmērā biedrībai “Cimdu ceļš”, novirzot 

finansējumu no NVO atbalstam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

13. 

Par Kūku pagasta brīvdabas estrādes “Mārdadzis”  

nomas maksas apstiprināšanu  

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    



Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumu” 3.pantu un MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  
1. Apstiprināt nomas maksu par Kūku pagasta brīvdabas estrādes “Mārdadzis” nomas 

maksu (ieskaitot PVN):  
Nr.

p.k. 

Nomas objekts % no biļešu 

realizācijas 

ieņēmumiem 

% no biļešu 

realizācijas 

ieņēmumiem, 

bet ne mazāk 

kā EUR 

Mērvienība Cena 

(EUR) ar 

PVN / h 

1. Brīvdabas estrādes 

“Mārdadzis” noma 

(ieskaitot segto estrādi, 

WC, skatītāju vietas) 

15 % 15%, bet ne 

mazāk kā 

25.00 EUR / h 

stunda 25,00 

 

2. Līgumus par Brīvdabas estrādes “Mārdadzis” nomu slēdz Krustpils novada 

pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

14. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Krustpils hronikas” izdošanai 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

2017.gada 15.maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts grāmatas “Krustpils 

hronikas” autora Spodra Bērziņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt grāmatas ”Krustpils 

hronikas” izdošanu, pamatojoties uz 2016. gada 5. decembra trīspusējo līgumu Nr.1-

12.3/41, piešķirot šim mērķim papildus līdzekļus 1911 EUR, kas tiks izlietoti – 711 

EUR par grāmatas izdošanu, kas ir atlikusī summa pēc līguma, un 1200 EUR par 

dizaina un maketēšanas darbiem. 

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

6.punktu, 15.panta 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – 

Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 

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



 Atbalstīt Spodra Bērziņa grāmatas “Krustpils hronikas” izdošanas papildus 

izdevumus 1911 EUR apmērā, novirzot līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem, norēķinus veicot pēc  piestādītajiem rēķiniem. 

 

 

15 . 

Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Pļaviņu pilsētas futbola 

čempionātā un sporta apģērba iegādei 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. 

Jautā M.Kalniņš, atbild K.Pabērzs. 

 

2017. gada 15. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts G. J. iesniegums 

ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt komandas “Krustpils Juniori” dalību Pļaviņu 

pilsētas futbola čempionātā, apmaksājot dalības maksu 70 EUR.  

Tika saņemts arī otrs iesniegums ar lūgumu atbalstīt komandu, apmaksājot 

vienota stila un krāsas šortu un zeķu iegādes izdevumus. Plānots iegādāties 18 

komplektus. Kopējā summa plānota 307,26 EUR.  

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt atbalstu EUR 70 apmērā dalības maksas segšanai Pļaviņu 

pilsētas futbola čempionātā, novirzot finansējumu no sporta pasākumiem 

paredzētajiem līdzekļiem, apmaksu veicot pēc iesniegtā rēķina. 

2. Piešķirt atbalstu EUR 307 apmērā sporta apģērba iegādes izmaksu 

segšanai, novirzot finansējumu no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, 

apmaksu veicot pēc iesniegtajiem rēķiniem. 

 

 

16. 

Par nedzīvojamo telpu nodošanu Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiāles 

darbības nodrošināšanai 
 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskata Jēkabpils mākslas skolas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010439141, 

juridiskā adrese Dambja iela 19, Jēkabpils, 11.04.2017. vēstuli Nr. 1-11/16 “Par 



līgumu” (reģistrēts Krustpils novada pašvaldības 12.04.2017.), kurā lūdz pagarināt 

Vienošanos līgumu par Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiāles darbību un telpām 

pēc adreses “Lauciņi”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā. 

 Krustpils novada pašvaldībai piederošā īpašumā ar nosaukumu un adresi 

“Lauciņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, būvē ar kadastra apzīmējumu 5646 004 

0122 001, piešķirtas telpas Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiāles izglītības 

programmas īstenošanai 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Ministru 

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.2. punktu un 7. punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot  Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiāles izglītības programmas 

īstenošanai telpas pēc adreses “Lauciņi”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, būvē 

ar kadastra apzīmējumu 5646 004 0122 001. 

2. Slēgt ar  Jēkabpils mākslas skolu Vienošanās līgumu par Jēkabpils Mākslas skolas 

Atašienes filiāles darbību uz laiku - 5 gadiem. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei  sagatavot un noslēgt līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

17. 

Par Krustpils novada Būvvaldes lēmuma par būvatļaujas Nr.31-15/17.02.2015. 

Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, 

“Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā” 

apstrīdēšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada domē (turpmāk – Pašvaldība) atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma  76.panta otrajai daļai, apstrīdami Krustpils novada pašvaldības 

Būvvaldes (turpmāk- Būvvalde) izdotie administratīvie akti. Ņemot vērā, augstāk 

minēto, Pašvaldībai ir jāizskata 2017.gada 26.janvārī saņemtais [..] (turpmāk –

Iesniedzēja) iesniegums (reģistrēts 30.01.2017.Krustpils novada pašvaldībā ar Nr. 2.1-

11-1/17/193 (turpmāk – iesniegums) .  

Izskatot Iesniegumu, konstatēts: 

Pašvaldībā 2017.gada 26.janvārī saņemts Iesniedzējas iesniegums, kurā lūgts: 

1) atzīt par spēkā neesošu no tās izdošanas brīža Būvvaldes izdoto 

būvatļauju Nr.31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un 

skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”, Saukas 

pagastā, Viesītes novadā”; 



2) vērtēt Būvvaldes faktisko rīcību, izsniedzot Būvatļauju, kas izstrādāta 

neievērojot normatīvo aktu prasības, un nesniedzot atbildes pēc būtības uz Iesniedzējas 

iesniegumiem; 

3) sniegt skaidrojumu par Pašvaldības 2016.gada 20.decembra vēstuli, 

reģ.Nr. 2.1-8/16/1193, kur sagatavojot un nosūtot vēstuli, maldināta sabiedrība par 

pašvaldības institūciju pieņemto lēmumu tiesiskumu, jo Pašvaldības rīcībā bija 

Būvatļaujas eksemplārs par tās izsniegšanu; 

4) izvērtēt Iesniedzējas iesniegumā norādīto Būvvaldes un Pašvaldības 

rīcību, neievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī informēt 

Iesniedzēju par Pašvaldības rīcību saistībā ar konstatēto; 

5) nosūtīt Iesniedzējai 2016.gada 27.decembra vēstulē lūgto 2015.gada 

saskaņotajā Fermas būvprojektā iekļauto Iesniedzējas 2014.gada 19.februāra 

piekrišanas būvniecībai apstiprinātu kopiju; 

6) uzlikt par pienākumu ZS “Ielejas” veikt izmaiņas Fermas projekta 

dokumentācijā, lai tiktu ievēroti visi normatīvo aktu nosacījumi, un pēc to veikšanas 

nekustamā īpašuma “Saukas arodvidusskolas krustceles” īpašniekiem liellopu 

novietnes un ar to saistīto palīgbūvju būvniecības dokumentāciju rakstiski saskaņot ar 

Iesniedzēju – blakus esoša nekustamā īpašuma, kas robežojas ar Fermu, īpašnieku, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

1. Būvvalde 2013.gada 7.novembrī, izsniedza Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu Nr. 126, liellopu jaunbūves “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”, 

Saukas pag., Viesītes novads būvniecībai, pasūtītājam - Saukas pagasta M.M. zemnieku 

saimniecība "IELEJAS", reģ.nr. 45404004318. Viesītes novada pašvaldība par plānoto 

būvniecību 2013.gada 06.novembrī sniegusi atzinumu Nr.9-4.1/34, par ieceres 

atbilstību teritorijas plānojumam. 

Būvniecība plānota,  atdalītam zemesgabalam ar zemes vienības daļas kadastra 

apzīmējumu :  5688 006 0040 8002. Zemes vienības daļa izdalīta pamatojoties uz 

2008.gada 15.februāra zemes nomas līguma pamata. Zemes vienības daļas robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāns LR VZD Vidusdaugavas reģionālā nodaļas Jēkabpils 

birojā reģistrēts 2008.gada 05.maijā. Zemes vienības platība 20.29 ha, plāna mērogā 1: 

5 000. 

Nostiprinātas nomas tiesības Saukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000116109, uz zemes gabala daļu kadastra apzīmējumu 5688 006 0040 8002 

(zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 5688 006 0040) līdz 2014.gada 31.maijam. Uz 

nomnieka: Saukas pagasta M.M. zemnieku saimniecība “Ielejas”, nodokļu maksātāja 

kods 45404004318 vārda. Lēmuma datums 2013.gada 28.janvāris. 

 Atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, fermas ēka 

izbūvējama ne tuvāk kā 300 m attālumā no esošajām dzīvojamām mājām. Tuvākās 

viensētas atrodas 150-200 m attālumā rietumu un austrumu virzienā no plānotās 

apbūves vietas. 

Turklāt, Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 142.punkts, nosaka, ka minimālais 

attālums nav attiecināms gadījumos, ja lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai 

paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes 

vienībā vai ir panākta savstarpēja vienošanās. Ņemot vērā, ka tuvākās viensētas 

(“Ozollejas” un “Strautmaļi”),  neatrodas vienā zemes vienībā, kurā plānota liellopu 

ferma, ir nepieciešama šādai būvniecībai Iesniedzējas piekrišana. 

 Iesniedzējas piekrišana būvniecībai datēta ar 2014.gada 19.februāri, projekta 

ģenerālplāns parakstīts 2014.gada 12.novembrī, Būvvaldē būvniecības iecere akceptēta 

2015.gada 17.februārī. Pastāvot šādai būvniecības dokumentu secībai, pašvaldībai nav 



iespējams noskaidrot, vai pirms piekrišanas saņemšanas tuvāko māju īpašniekiem, bija 

precīzi zināms un skaidrots par būves plānoto attālumu. 

 Būvprojekta dokumentācijā, Iesniedzējas 2014.gada 19.februārī datētā 

piekrišana ir atsevišķi noformēts dokuments.  Iesniedzējas parakstītā piekrišanā 

būvniecībai, nav  iekļauta atruna par būves mazāku  attālumu, kā to nosaka tiesību 

norma. Ja Iesniedzēja, būtu saskaņojusi projekta ģenerālplānu,  būtu nepārprotami 

redzams, un iegūta pārliecība, ka Iesniedzēja devusi attiecīgu piekrišanu šādai 

būvniecībai.  

Būvvaldes vadītāja, kura sniedza akceptu fermas būvniecībai, skatot cauri 

būvprojektu, pamatojas vienīgi uz tiem datiem, kas būvprojekta dokumentācijā ir 

iekļauti, respektīvi, paļāvās,  ka Iesniedzēja sniedzot piekrišanu ir informēta par 

būvniecības attālumu. Uz pašreizējo brīdi, Būvvaldes darbiniece, kura sniedza 

saskaņojumu, nav darba tiesiskās attiecībās ar Pašvaldību, tad Pašvaldība, nevar 

pārliecināties par citiem faktiskiem apsvērumiem no konkrētās darbinieces puses. Līdz 

ar to Būvvaldes, kā iestādes rīcība uzskatāma kā nejauša (neparedzēta), iestādes rīcība 

nav bijusi vērsta uz konkrēto seku radīšanu. 

Būvvalde, 2017.gada 6.martā, pieņēma lēmumu par būvatļaujas Nr. 31-

15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un skābbarības bedres 

jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas Krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes 

novadā” atcelšanu. Lēmums pamatots ar to, ka divu gadu laikā pēc projektēšanas 

nosacījumu izpildes un būvprojektu akceptēšanas 17.02.2015., nav izpildīti būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumi būvprojektu Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un 

skābbarības bedres jaunbūve “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles” Saukas 

pagastā, Viesītes novadā. Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 79.punktu un 

2014.gada 02.septembra “Ēku būvnoteikumi” 56.punktu, Krustpils novada Būvvalde, 

atcelt būvatļauju Nr. 31-15/17.02.2015. 

Pašvaldība norāda, ka  līdz ar būvatļaujas atcelšanu būvniecības darbība 

nākotnē nav iespējama un minētā Būvvaldes rīcība ir  pagātnē noslēdzies notikums, kas 

nav radījis Iesniedzējai jebkādas viņas tiesību vai tiesisko interešu aizskārumus. 

Tomēr, vērtējot to, ka Pašvaldībai, nav Iesniedzējas konkrētas piekrišanas, kur 

precīzi Iesniedzēja būtu devusi  piekrišanu būvniecībai tādā attālumā kā tas konkrēti ir 

redzams projekta ģenerālplānā, Pašvaldība pieņem, ka Iesniedzēja sniegusi piekrišanu 

būvniecībai atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, 140.punkta, 

regulējumam,  kas pieļauj fermas ēka būvniecību ne tuvāk kā 300 m attālumā no 

Iesniedzējas dzīvojamās mājās.  

Balstoties uz Administratīvā procesa likuma 89.panta pirmās daļas pirmā 

teikuma, formulējumu, ka attiecībā uz personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu, 

kur aizskārums “ir radies” vai “var rasties”. Pašvaldība, konstatē, ka pret Iesniedzēju 

aizskārums, izsniegtās būvatļaujas dēļ nav esošs, bet tas pamatoti bija iespējams brīdī, 

kad Pasūtītājs veiktu būvniecību un tas būtu iespējams nākotnē.  

 Apzinoties, ka Būvvaldes saskaņotā fermas būvniecība, Iesniedzējai nākotnē 

varēja radīt kaitējumus, pie nosacījuma, ja būvniecība būtu pabeigta, konkrēti, 

neievērojot 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, 140.punkta regulējumu,  

Būvvaldes būvatļauja Nr. 31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) 

un skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas Krustceles”, Saukas 

pagastā, Viesītes novadā”  atzīstama par spēkā neesošu no tās izdošanas brīža. 

2. Uz Iesniedzējas iesnieguma 2.punktu, Pašvaldība norāda, ka atbilstoši 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta, Pašvaldība  nodrošina būvniecības 

procesa tiesiskumu. Savukārt, saskaņā ar šā likuma 12.panta trešās daļas 1.punktu, 



Būvvalde kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām.  

Izsniedzot būvatļauju, Būvvalde vadījās no  būvprojekta saņemtās 

dokumentācijas, paļaujoties, ka sniegtā piekrišana no Iesniedzējas par būves 

būvniecības faktisko ieceri, un izvietojumu dabā.  Būvvaldes vadītāja, pie šiem 

apstākļiem izsniedza būvatļauju. Kā jau iepriekš minēju, Būvvaldes, kā iestādes rīcība 

uzskatāma kā nejauša (neparedzēta), iestādes rīcība nav bijusi vērsta uz konkrēto seku 

radīšanu. Par pārējiem Būvvaldes vadītājas apsvērumiem, Pašvaldībai informāciju 

nevar iegūt, jo Būvvaldes vadītāja vairs nav darba tiesiskās attiecībās ar Pašvaldību. 

Būvvaldes, izdotā būvatļauja netika apstrīdēta un pārsūdzēta, kā rezultātā to 

atcelt var Būvvalde, Pašvaldība vai tiesa.  

Par sniedzamo saraksti ar Iesniedzēju, Būvvaldei un  Pašvaldībai, atbildes uz 

Iesniedzējas iesniegumiem, sniedzamas pēc būtības Iesnieguma likuma 5.panta kārtībā, 

saprātīgā termiņā. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 

var pagarināt iesnieguma izskatīšanas periodu, ne ilgāk par četriem mēnešiem no 

iesnieguma saņemšanas dienas. Pagarinot, iesnieguma izskatīšanas termiņu, ir 

sniedzams termiņa pagarinājuma objektīvs iemesls, par ko informējama Iesniedzēja.  

 Pašvaldība, attiecībā uz  Būvvaldes izdoto būvatļauju Nr. 31-15/17.02.2015 

par liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas 

arodvidusskolas Saukas Krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā”, no Iesniedzējas 

ir saņēmusi vairākus iesniegumus, kuri Būvvaldē ir reģistrēji 23.11.2016. un 

29.12.2016. Par šiem iesniegumiem, ir sniegta atbilde 20.12.2016. Izskatot 2017.gada 

26.janvāra iesniegumu, Krustpils novada Būvvalde, Iesniedzējai nosūtīja lēmumu par 

būvatļaujas Nr. 31-15/17.02.2015. atcelšanu. Pārējā iesnieguma daļas izskatīšanā 

nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar būvprojekta dokumentāciju, Iesniedzējas 

iesniegumā norādīto argumentāciju un būvniecības speciālo regulējumu. Minētais 

apstāklis ir objektīvs pamatojums, lai pagarinātu iesnieguma izskatīšanas termiņu. 

Pašvaldība atzīst, ka Iesniedzēju nav laicīgi informējusi par šo apstākli.   

3. Iesniedzējas argumentācija, ka maldināta sabiedrība par pašvaldības 

institūciju pieņemto lēmumu tiesiskumu. Pašvaldība norāda, ka  Būvvaldes izdotā 

būvatļauja netika apstrīdēta un pārsūdzēta, par to nebija strīda. 

 Turklāt, uz doto brīdi Būvvalde, 2017.gada 6.martā, pieņēma lēmumu par 

būvatļaujas Nr. 31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un 

skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas Krustceles”, Saukas 

pagastā, Viesītes novadā” atcelšanu. Sakarā ar to, ka divu gadu laikā pēc projektēšanas 

nosacījumu izpildes un būvprojektu akceptēšanas 17.02.2015., nav izpildīti būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumi būvprojektu Liellopu fermas ar mēslu krātuvi (lagūna) un 

skābbarības bedres jaunbūve “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles” Saukas 

pagastā, Viesītes novadā.  Pašvaldība secina, ka jebkurā gadījumā, tā neredz iespēju 

būvatļauju paturēt spēkā, vai to grozīt (par izvietojuma attālumu), jo ne Administratīvā 

procesa likums, ne būvniecības speciālais regulējums nedod iespēju Pašvaldībai izlemt 

par iespēju būvatļauju paturēt spēkā, uzdot to grozīt noteiktā apjomā. Būvatļaujas 

izpilde, nākotnē nav īstenojama, jo arī  pats Pasūtītājs ir atteicies no šīs ieceres.  

Ņemot vēra, ka ferma kā būve ir nozīmīgs objekts, kas prasa nozīmīgus 

ieguldījumus gan projektēšanā, gan būvdarbos, būtu nesamērīgi prasīt novērst sekas 

ikviena prettiesiska iemesla dēļ, ja šāda būvniecība būtu iespējama nākotnē. 

Konkrētā gadījumā, būvatļaujai termiņš  nav   atjaunojams, nākotnē 

būvniecība nav iespējama. Tāpēc, lai novērstu jaunu strīdu rašanos par šo būvatļauju, 

Pašvaldība atbilstoši Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 1., 2.punktam 

atceļ un atzīst  būvatļauju Nr. 31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi 

(lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas 

Krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā” par spēkā neesošu no tās izdošanas brīža. 



4. Par Iesniedzējas iesnieguma 4.punktu. Mainoties Krustpils novada 

Būvvaldes darbinieku sastāvam, Krustpils novada pašvaldība, jau 2016.gada novembrī, 

ir izdevusi iekšēju rīkojumu, Būvvaldes darbiniecei, sniegt priekšlikumus par 

Būvvaldes iekšējo un ārējo normatīvo aktu aktualizāciju, veikt kontroli Būvvaldes 

funkciju tiesiskumā būvniecības procesā Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un 

Krustpils novada pašvaldībā.  

5. Atbilstoši, Iesniedzējas pieprasījumam, no būvprojekta dokumentācijas 

uzdot Būvvaldei nosūtīt Iesniedzējas 2014.gada 19.februāra piekrišanas būvniecībai 

apstiprinātu kopiju; 

6. Uzdot Būvvaldei atbilstoši būvniecības speciālo normu regulējumam, 

nodrošināt būvniecības tiesiskumu, ar būvniecības ieceres pasūtītājiem un  būvniecības 

procesā iesaistītajām pusēm, iegūstot precīzus un skaidrus  saskaņojumus ar blakus 

esoša nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas robežojas ar Fermu, sniegt savlaicīgu 

informāciju, iesaistītajām pusēm.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz: 

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas  2.punktu un piekto daļu;  

85.panta otrās daļas 1., 2.punktu,Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un 

trešo daļu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija 

Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Atcelt un atzīt Būvvaldes būvatļauju Nr. 31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar 

mēslu krātuvi (lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas 

Saukas Krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā”  ar spēkā neesošu no tās 

izdošanas brīža. 

2. Atzīt Būvvaldes rīcību  kā nejaušu (neparedzētu),  pagātnē noslēgušos 

notikumu, kas nav bijusi vērsta uz konkrēto seku radīšanu Iesniedzējai. 

3. Būvvaldes vadītājas pienākumu izpildītājai, sniegt priekšlikumus par 

Būvvaldes iekšējo un ārējo normatīvo aktu aktualizāciju, veikt kontroli Būvvaldes 

funkciju tiesiskumā būvniecības procesā Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un 

Krustpils novada pašvaldībā.  

4. Uzdot Būvvaldei nosūtīt Iesniedzējas 2014.gada 19.februāra piekrišanas 

būvniecībai apstiprinātu kopiju; 

5. Uzdot Būvvaldei atbilstoši būvniecības speciālo normu regulējumam, 

nodrošināt būvniecības tiesiskumu, ar būvniecības ieceres pasūtītājiem un vai 

būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, iegūstot precīzus un skaidrus  saskaņojumus 

ar blakus esoša nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas robežojas ar Fermu, sniegt 

savlaicīgu informāciju, iesaistītajām pusēm. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Būvvaldes, 2017.gada 6.martā, 

lēmums par būvatļaujas Nr. 31-15/17.02.2015. Liellopu fermas ar mēslu krātuvi 

(lagūna) un skābbarības bedres jaunbūvei, “Saukas arodvidusskolas Saukas 

Krustceles”, Saukas pagastā, Viesītes novadā” atcelšanu. 

7. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma  5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā 

lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija 

8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā 

ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, administratīvs akts, 

kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms  par paziņotu septītajā dienā pēc tā 

nosūtīšanas pastā. 



9. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu 

nams, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.  

V.Stiebrina izsaka savu viedokli un aicina nopietni pievērsties šim jautājumam, jo 

vieglprātīgi atdodam zemi. 

G.Kalve   piekrīt V.Stiebriņas viedoklim, ir tikai mutiskas vienošanās, tas nav 

saimnieciski. Savu viedokli pauž M.Kīne. Arī Dz.Skalbe nepiekrīt īpašuma nodošanai. Izsakās 

K.Pabērzs. Debatēs piedalās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. M.Felss ierosina atlikt jautājuma 

izskatīšanu, izsakās J.Pastars, M.Kīne. 

M.Kalniņš jautā par plānotās siltumtrases izveidi Krustpils pamatskolai. V.Stiebriņa un 

K.Pabērzs skaidro, ka šobrīd tas nav aktuāli. 

G.Kalve ierosina balsot, lai parādītu attieksmi. Izsakās J.Pastars, P.Gravāns. 

      

Krustpils  novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības  22.03.2017. vēstuli Nr. 2.7.26/88 “Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanas iespējām”, kurā lūdz izskatīt iespēju atsavināt nekustamo īpašumu ar 

kadastra numuru 5601 001 2072, kas sastāv no zemes vienības 1.1136 ha platībā, to 

nododot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, jo uz zemes vienības atrodas pirmskolas 

izglītības iestādes “Bērziņš”  ēkas (būves). 

 Nekustamā īpašuma (zemes vienības) Madonas iela 50, Jēkabpils, īpašuma 

tiesības nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000444945 uz Krustpils pagasta pašvaldības vārda.  Pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta pirmo daļu, pārejas 

noteikumu 13.punktu, 2.pielikuma 49.2.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldība 

ir tiesību un saistību pārņēmēja Krustpils  pagasta pašvaldībai.  

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro 

daļu, 43.pantu un 5.panata pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

22.03.2017. vēstuli Nr. 2.7.26/88 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas iespējām”, 

atklāti balsojot „par” –nav, „pret”-  Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Kalniņš, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (12 balsis), 

„atturas”-  Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns Jānis Pastars ( 3 balsis),  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piekrīt, nodot bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas pašvaldības   īpašumā 

nekustamo īpašumu  ar kadastra numuriem 5601 001 2072, kurš sastāv no zemes 

vienības 1.1136 ha platībā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu,   funkcijas īstenošana. 

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot 

Krustpils novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 1. punktā 

minētās funkcijas īstenošanai. 



3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz 

šī lēmuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu norāda, ka īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz laiku, kamēr Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina šī lēmuma 1. 

punktā minētās funkcijas īstenošanu. 

Lēmums nav pieņemts. 

 

19. 

Par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

37.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības mantu par 

brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir mazāka par 700 EUR un pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par 

atlikušo vērtību.  

Automobiļa (kravas kaste)  VW Transporter, valsts reģ.Nr.  GA 1445, VIN 

WV2ZZZ70ZSH016865, atlikusi bilances vērtība ir 0.00 EUR, pēc  SIA “Dzieti” 

sertificēta (sertifikāts Nr.28)  Jurija Lukaševa, 06.04.2017. novērtēšanas slēdziena 

Nr.Tr-17/15, tirgus vērtība 680 EUR.  

Vieglā pasažieru automobiļa VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB 2591, VIN  

WVWZZZ3BZ2P181519, atlikusi bilances vērtība ir 0.00 EUR, pēc  SIA “Dzieti” 

sertificēta (sertifikāts Nr.28)  Jurija Lukaševa, 06.04.2017. novērtēšanas slēdziena 

Nr.Tr-17/15, tirgus vērtība 750 EUR.  

Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, 

Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pārdot par brīvu cenu Krustpils novada pašvaldības kustamo mantu: 

1.1. Automobiļa (kravas kaste)  VW Transporter, valsts reģ.Nr.  GA 1445, VIN 

WV2ZZZ70ZSH016865; 

1.2. Vieglā pasažieru automobiļa VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB 2591, VIN  

WVWZZZ3BZ2P181519. 

2. Apstiprināt automobiļa (kravas kaste)  nosacīto pārdošanas cenu EUR  680; 

3. Apstiprināt Vieglā pasažieru automobiļa nosacīto pārdošanas cenu EUR  750. 

4. Sludinājumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu publicēt Krustpils  

novada pašvaldības laikrakstā, mājas lapā, nosakot, ka pieteikums par automobiļu 

pirkšanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

28.kabinetā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā vai 

nosūtot uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv; 

5. Uzdot pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai  apstiprināt pirkuma rezultātus šim  lēmumam; 

6. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki 

pircēji, rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 

noteiktajā kārtībā; 

7. Šā lēmuma 6.punktā noteiktajos gadījumos uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai  izstrādāt automašīnu izsoles 



noteikumus, iepazīstināt izsoles pretendentus ar izsoles noteikumiem, organizēt 

izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus; 

8. Uzdot pašvaldības juristei I.Stupānei 7 (septiņu) dienu laikā pēc pirkuma vai izsoles 

rezultātu apstiprināšanas sagatavot un iesniegt mantas pircējam parakstīšanai 

pirkuma līgumu. 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads nodošanu trešajai izsolei, izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Ar Krustpils novada domes 2017.gada 15.marta  lēmumu (sēdes protokols Nr. 

5., 20.p.)   „Par nekustamā īpašuma - zemes  un apbūves „Silavu Daugaviņas”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads atkārtotu nodošanu atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) tika  lemts atsavināt, pārdodot izsolē, par nosacīto 

(sākotnējo) cenu 3 840 EUR. 

Uz nekustāmā īpašuma izsoli nav reģistrējies neviens cits izsoles pretendents. 

Ņemot vērā minēto, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu 

ne vairāk kā par 20 procentiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ja pirmā  nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) 

cenu ir 4800 EUR, tad trešā izsole jāveic ar 50% samazinātu sākumcenu, kas 

sastādās 2400 EUR. 

   Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2017.gada 

15.maija  lēmumu sēdes (protokols Nr. 5., 20)   „Par nekustamā īpašuma - zemes  un 

apbūves „Silavu Daugaviņas”, Kūku  pagasts, Krustpils novads atkārtotu nodošanu 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 7.punktu, 

Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 21.aprīļa  sēdes protokols  Nr.10, atklāti 

balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš 

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

 

1. Atzīt 2017.gada 21.aprīļa, nekustamā īpašuma - zemes  un apbūves „Silavu 

Daugaviņas”, Kūku  pagasts, Krustpils novads otro izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot zemi  un apbūvi „Silavu Daugaviņas”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads, trešajā izsolē.  

3. Apstiprināt zemes  un apbūves „Silavu Daugaviņas”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads,  ar kadastra Nr. 5670 006 0309 (kadastra apzīmējumu 5670 006 0309) īpašuma 

: 

3.1. trešās izsoles sākumcenu 2400  EUR  apmērā; 

3.2.  trešās izsoles soli – 200  EUR apmērā; 

3.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt trešās izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 



pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu trešajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei 

I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, 

ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 
 

No sēdes telpas iziet Vija Stiebriņa. 

 

 

21. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskata 2017.gada 11.maija M. B., [..],  iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli  

ar dzīvesvietas maiņu. 

Izvērtējot, Kūku pagasta pārvaldes saskaņojumu, piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli Nr. 11 “Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Pamatojoties uz: 

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

- likuma   "Par dzīvojamo telpu īri" 2.pantu;  

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

9.punktu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā M. B., uz dzīvokli Nr.11 

mājā “Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

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

īres līgumu uz dzīvokli Nr.11 mājā “Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja M. B. 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 M. B. un nodot dzīvokli Nr.11 mājā “Kūkas Nr.1”, 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. 

      

 

http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri


 

 

 

22. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskata 2017.gada 9.maija Ol. S., [..],  iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli  

ar dzīvesvietas maiņu. 

Izvērtējot, Kūku pagasta pārvaldes saskaņojumu, piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli Nr. 24 “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Pamatojoties uz: 

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

- likuma   "Par dzīvojamo telpu īri" 2.pantu;  

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

9.punktu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā O. S., uz dzīvokli Nr.24 

mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

2. O. S., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli Nr.24 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja O. S. neizpilda 

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

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

personai.  

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

līgumu ar O. S. un nodot dzīvokli Nr.24 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. 

 

 

23. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskata 2017.gada 9.maija A. P., [..], iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli  ar 

dzīvesvietas maiņu. 

http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri


Izvērtējot, Variešu pagasta pārvaldes saskaņojumu, piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli Nr. 16 “Mājā Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Pamatojoties uz: 

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

- likuma   "Par dzīvojamo telpu īri" 2.pantu;  

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

9.punktu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. P., uz dzīvokli Nr. 16 

“Mājā Nr3 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

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

īres līgumu uz dzīvokli Nr. 16 “Mājā Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. P. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs 

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

piešķirtas citai personai.  

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

īres līgumu ar A. P. un nodot dzīvokli Nr. 16 “Mājā Nr.3 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. 

 
Sēdes telpā atgriežas Vija Stiebriņa. 

 

24. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskata U. M. 2017.gada 12.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli  ar 

dzīvesvietas maiņu. 

Izvērtējot, Variešu pagasta pārvaldes saskaņojumu, piešķirt īres tiesības uz 

dzīvokli Nr. 18 “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Pamatojoties uz: 

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

- likuma   "Par dzīvojamo telpu īri" 2.pantu;  

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

9.punktu; 

http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri


 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā U. M., uz dzīvokli Nr. 18 

“Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

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

īres līgumu uz dzīvokli Nr. 18 “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja U. M. 

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 U. M. un nodot dzīvokli Nr. 18 “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. 

 

 25. 

Par zemes ierīcības projekta „Smilšukalns” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskatot SIA “GEO Mērniecība” sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa 

(sertifikāts BA Nr.468) 2017.gada 25.aprīļa iesniegumu Nr.038-2017 par zemes 

ierīcības projekta ”Smilšukalns”, Mežāres pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, 

konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Smilšukalns”, Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5676 007 0097 uzsākts pēc īpašnieka I. 

K., [..], 2017.gada 6.aprīļa iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes 

vienības. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5676 007 0097 ar kopējo platību 8,6 ha . Zemes vienība nav apbūvēta. Līdz zemes 

ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma “Smilšukalns” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5676 007 0097 ar platību 8,6 ha  robežas nav instrumentāli 

uzmērītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta 

digitālā veidā bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 15.marta  lēmumu (sēdes protokols Nr. 

4,  p.8). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz robežu plānu ar mērķi 

sadalīt īpašuma „Smilšukalns ”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5676 007 0097  divās zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes 

vienību platība ir 2,6 ha un 6,0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Smilšukalns” paredz 

priekšlikumus par zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 



-  Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5676 007 0288) –platība  2,6 

ha atstājams nosaukums „Smilšukalns”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis paliek iepriekšējais - 0101 zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

-  Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5676 007 0289) – platība 6,0 

ha piešķirams jauns nosaukums „Ieviņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads un 

nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

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

lietu komisijas 2017.gada 15.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, p.8 ) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi („Smilšukalns”, Mežāres pagasts, Krustpils novads)” un 

projekta izstrādātāja SIA “GEO Mērniecība” sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra 

Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2017.gada 24.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta”Smilšukalns” apstiprināšanu un ņemot Sandra Madžuļa sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Smilšukalns”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smilšukalns” nekustamā īpašuma 

(kadastra Nr.  5676 007 0097), atrašanās vieta – Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0097 sadalīšanai. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5676 007 0288) – platība  2,6 ha atstājams 

nosaukums „Smilšukalns”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads. Nekustamā īpašuma 

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

lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5676 007 0289) – platība 6,0 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Ieviņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus abām zemes vienībām. 

5. Veicot projektētās zemes vienības sadalošās līnijas nospraušanu apvidū, 

atdalāmās zemes vienības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales 

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

īpašniekam un ierīcības projekta izstrādātājam.. 

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

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

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

 

 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


26. 

Par zemes ierīcības projekta „Krastmalas” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskatot SIA “Topoprojekts” sertificēta  zemes ierīkotāja Mārtiņa Zgirska 

(sertifikāts AA 000000005) 2017.gada 25.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības 

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

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Krastmalas”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 006 0072 uzsākts pēc īpašnieku J. 

B., [..] un S. B., [..], 2017.gada 23.marta iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

četrām zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0073 – 9,00 ha platībā, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 9.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 

2, p.7). Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0073 atrodas S. B.  piederošs ēku – būvju īpašums ar kadastra 

numuru 5668 506 0042 ”Krastmalas”: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 

56680060073001, pagrabs ar kadastra apzīmējumu 56680060073002, šķūnis ar 

kadastra apzīmējumu 56680060073003, kūts ar kadastra apzīmējumu 

56680060073004, garāža ar kadastra apzīmējumu 56680060073005 un šķūnis ar 

kadastra apzīmējumu56680060073007. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā 

īpašuma “Krastmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0073 zemes 

robežas nav instrumentāli uzmērītas. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību 

kadastrālā uzmērīšana. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Krastmalas”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 

0073, ar platību 9,0  ha  divās zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību 

platība ir 7,0 ha un 2,0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Krastmalas” paredz 

priekšlikumus par zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

-  Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5668 006 0534) – 7,0 ha 

atstājams nosaukums un adrese „Krastmalas”, Priži,  Krustpils pagasts,  Krustpils 

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

ir lauksaimniecība. 

-  Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5668 006 0535) -2,0 ha 

piešķirams jauns nosaukums „Rieksti”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes 

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

lauksaimniecība. 

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

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

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

lietu komisijas 2017.gada 9.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2 p.7 ) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi („Krastmalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)” un 

projekta izstrādātāja SIA “Topoprojekts” sertificēta  zemes ierīkotāja Mārtiņa Zgirska 

(sertifikāts AA 000000005) 2017.gada 25.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta ”Krastmalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu un ņemot 



Mārtiņa Zgirska sagatavoto zemes ierīcības projektu “Krastmalas”, atklāti balsojot 

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Krastmalas” nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.  5668 006 0072), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0073 , platība 9,0 ha sadalīšanai. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5668 006 0534) – 7,0  ha atstājams 

nosaukums „Krastmalas” ar adresi “Krastmalas”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

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

lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5668 006 0535) -2,0 ha piešķirams jauns 

nosaukums “Rieksti”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un zemes lietošanas mērķis 

0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību 

platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales 

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

īpašniekam un ierīcības projekta izstrādātājam.. 

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

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

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

 

27. 

Par zemes ierīcības projektu „Vilkābeles” un “Punu Muiža” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Izskatot SIA “TP aģentūra” sertificēta  zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja, 

sertifikāts Nr.AA 000000099 (izsniegts 21.07.2014, derīgs līdz 20.07.2019.), 

2017.gada 15.maija iesniegumu ”Par zemes ierīcības projektu zemes gabala  

”Vilkābeles ”( 5670 006 0094) un “Punu Muiža” (5670 006 0006), Kūku pagastā, 

Krustpils novadā par savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, apstiprināšanu, konstatēts: 

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Vilkābeles”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 006 0094) un “Punu 

Muiža”, Kūku pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 

006 0006) robežu pārkārtošanai izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības  Zemes lietu komisijas 11.08.2016. sēdes protokolu Nr.8, 12.p. „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi” un īpašnieku – L. H., [..] un J. D., [..]   03.10.2016. 

iesniegumu. 

 Nekustamais īpašums “Vilkābeles”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra 

numuru 5670 006 0030 sastāv no viena zemes gabala 0.1324 hektāru platībā (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 5670 006 0094) un būves ar kadastra apzīmējumu 5670 

006 0094 001. 
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Nekustamais īpašums “Punu Muiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar 

kadastra numuru 5670 006 0006 sastāv no viena zemes gabala 1.91 hektāru platībā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 006 0006). Uz zemes vienības atrodas 7 

ēkas – viena dzīvojamā māja, sešas palīgēkas.  

Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 5670 006 0094 un 5670 006 0006 robežas ir instrumentāli uzmērītas 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 5670 006 0094 un 5670 006 0006 robežu pārkārtošanai, pie zemes 

vienības “Vilkābeles” pievienojot aptuveni 3930 kvadrātmetru platību. 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības:  

1.projektētā zemes vienība – 0,5254 hektāri,  

2.projektētā zemes vienība – 1,5170 hektāri. 

1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 006 0094, platība 0,5254 

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

lauksaimniecība 

2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 006 0006, platība 1.5170 

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

lauksaimniecība.  

Adresācijas priekšlikums: 

1. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Punu 

Muiža”;  

2. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – 

“Vilkābeles”.  

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 11.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr. 8 p.12 ) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi” un projekta izstrādātāja SIA “TP Aģentūra” sertificēta  

zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja, (sertifikāts Nr.AA 000000099) 2017.gada 15.maija 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Vilkābeles ” un “Punu Muiža” apstiprināšanu 

un ņemot vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot 

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 

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

1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes gabala  ”Vilkābeles ” ar kadastra 

apzīmējumu 5670 006 0094  un “Punu Muiža” ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0006, 

Kūku pagasta, Krustpils novadā, par savstarpējo robežu  pārkārtošanu, pie zemes 

vienības “Vilkābeles” pievienojot aptuveni 3930 kvadrātmetru platību: 

- Pēc robežu pārkārtošanas Projektētā zemes vienības Nr.1 – (kadastra apzīmējums 

5670 006 0094, platība 0,5254 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

- Pēc robežu pārkārtošanas  Projektētā zemes vienības Nr.2– (kadastra apzīmējums 

5670 006 0006, platība 1.5170 ha) . Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi: 

- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Punu Muiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV 5222. 



- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Vilkābeles”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV 5222. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

4. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 

un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

5. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

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

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

 

28. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 17.05.2017. apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas,   Tautsaimniecības  un 

attīstības komitejas   sēdē.    

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs, papildina M.Kalniņš, I.Luksts.  

Krustpils novada dome iepazinās ar A. G., [..], 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” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 

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

1. Piešķirt A. G., [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils 

novadam piekritīgā teritorijā. 

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 
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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. 
 

 

29. 

Par zemes vienības daļas  nodošanu nomā Kūku pagastā  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild Inga Rubene. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2017.gada 18.maijā ir saņemts biedrības “Silta 

Sirds” reģ. nr. 40008247887, juridiskā adrese: "Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils 

novads,  iesniegums, kurā lūgts nodot nomā bez atlīdzības zemes vienības daļu ar 

apbūves tiesībām, projekta “Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu 

pamatskolas, Skolas iela 1, Kūku pagasts, Krustpils novads” realizēšanai.  

Biedrība, 2017.gada 11.maijā ir saņēmusi Latvijas Vides aizsardzības fonda 

padomes sēdes protokolu, par atbalstu projektam un piešķirtā finansējumu apjomu. 

Lai realizētu projektu,  kur gūstamais labums būs pašvaldības izglītības iestādei, 

Iesniedzēja, pašvaldībai lūdz nododot bez atlīdzības nomā zemes vienības ar kadastra 

numuru 5670 005 0188 daļu, 50 kv.m. platībā, ar apbūves tiesībām, slēdzot līgumu uz 

11 gadiem.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš 

nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu, 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot 

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 

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

1. Nodot nomā biedrībai “Silta Sirds” reģ. nr. 40008247887, juridiskā adrese: 

"Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils novads, projekta realizēšanai “Brīvdabas mācību 

klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas, Skolas iela 1, Kūku pagasts, Krustpils 

novads”, zemes vienības ar kadastra numuru 5670 005 0188 daļu, 50 kv.m.  platībā ar 

apbūves tiesībā uz 11 gadiem. 

 2. Noteikt nomas maksu 7,00 EUR gadā. 

3. Uzdot juristei sagatavot un noslēgt Zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām. 

4.  Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 



30. 

Par atbalsta piešķiršanu projektam par ūdens apriti dabā un notekūdeņiem 

 

Ziņo B.Voltmane. 

2017. gada 16. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta informācija no SIA 

“Ziņas TV” producentes Helēnas Antras Grīnbergas par Latvijas avotu biedrības vēlmi 

realizēt projektu par ūdens apriti dabā un notekūdeņiem. Tuvojoties Latvijas simtgadei 

ir iecere izveidot stāstu par 100 Latvijas izcilākajiem avotiem.  

Filmēšanas laiks paredzēts jūnijā, kad daba modusies un cilvēku acis priecēs 

labs laiks. Realizēto projektu paredzēts pārraidīt LTV 7 kanāla raidījumā 

“Aktualitātes”, šī gada septembra trešajā nedēļā, sestdienā plkst. 10.30, ar 3 

atkārtojumiem nākamajā nedēļā. 

Filmētā un izgatavotā materiāla garums ~ 26 minūtes. Bet tiks sagatavota arī 

īsāka versija, ko varēs lietot pašvaldību vai tūrisma objektu mājas lapās. 

Lūgums piešķirt finansējumu 200 – 400 EUR +PVN stāsta tapšanai. Kopējās 

izmaksas plānotas 3500 EUR +PVN, kur iekļauti izgatavošanas, pārraidīšanas un 

grafikas izdevumi. 

Ja tiek piešķirts finansējums, tad tiek solīts laiks ~2 minūtes stāstā par mūsu 

objektu. Kā arī logotipa, publikācijas izvietošana Leta un biedrības, sadarbības partneru 

mājas lapās. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ieteikt šim pasākumam Krustpils novada tūrisma objektu – Rogāļu gravas 

avotiņu. 

2. Piešķirt finansējumu 150 EUR apmērā no Sabiedriskām attiecībām 

paredzētajiem līdzekļiem, apmaksu veicot pēc rēķina iesniegšanas.  

3. Izpilddirektoram slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

 

 

31. 

Par transporta piešķiršanu 

 

Ziņo B.Voltmane. Papildina K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Dz.Skalbe jautā par lēmumprojekta 2.punktu, skaidrojumu sniedz B.Voltmane. 

G.Kalve secina, ka tas būtu loģisks sadalījums. Izsakās V.Stiebriņa, M.Kīne, I.Jaksone. 

K.Pabērzs ierosina precizējumus lēmumprojektā. 

   



2017. gada 17. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Benitas Spalviņas 

iesniegums ar lūgumu rast iespēju atbalstīt Krustpils novada iedzīvotāju 

nokļūšanu/piedalīšanos svētceļojumā uz Viļņas Ausmas vārtu Dievmātes kapellu, lai 

piedalītos Svētajā misē.  

Lūgums piešķirt autobusu 2017. gada 30. maijā. Svētceļojumā piedalās 

Atašienes, Kūku, Krustpils pagastu iedzīvotāji. Nepieciešamais vietu skaits autobusā – 

40 vietas. 

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

27.punktu, 14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

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

Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Felss,  Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apmaksāt  transporta izdevumus 2017. gada 30. maijā Krustpils novada 

iedzīvotāju nokļūšanai uz Svēto misi, Viļņas Ausmas vārtu Dievmātes 

kapellu, Lietuvā.  

2. Transporta izdevumus segt no pārvalžu budžetiem proporcionāli 

iedzīvotājiem, kas piedalās braucienā, atbilstoši piestādītajam rēķinam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.10 

 

Sēdes vadītājs                                                                                       K.Pabērzs 

                 25.05.2017. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 

                 25.05.2017. 

 

 

 

  



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

24.05.2017. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

24.05.2017. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.8, 4.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/4 

„Grozījumi 25.01.2017. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.2017/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību   budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada 

pašvaldības funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

Veikt grozījumus, izsakot šādā redakcijā: 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2017. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2017. gadam ieņēmumos 

7 143 239 EUR  saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.  un 15. pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos 7 560 586 

EUR, saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 288 694 saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2017. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam ieņēmumos 

678 363 EUR saskaņā ar 13., 14.  un 15. pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam izdevumos 

2 908 376 EUR, saskaņā ar  13., 14.  un 15. pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 2 034 315 saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

24.05.2017. 

APSTIPRINĀTS 

Ar Krustpils novada domes  

24.05.2017.  lēmumu  

(sēdes protokols Nr.8., 7.p.) 

 

Krustpils novada bāriņtiesas ētikas kodekss 

Izdots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, 

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

 

1.Vispārīgie jautājumi 

1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Krustpils novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā – 

Bāriņtiesa) priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas 

locekļa un bāriņtiesas darbinieka (turpmāk tekstā – Bāriņtiesas darbinieks) 

profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu bāriņtiesu darba 

kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām. 

2. Ētikas kodeksā ir ietverti ētikas pamatprincipi Bāriņtiesas kopējo mērķu 

sasniegšanai un Bāriņtiesas darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek 

izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas normu pārkāpumiem. 

3. Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā ievēro ētikas kodeksā noteiktos 

pamatprincipus un normas, bet situācijās, kas nav minētas šajā ētikas kodeksā, 

rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām.  

 

2. Profesionālās ētikas pamatprincipi 

4. Bāriņtiesas darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievēro šādas 

profesionālās ētikas normas:  

4.1.  taisnīgums un objektivitāte:  

4.1.1. rīkojas tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

vispārējiem tiesību principiem, pēc iespējas sekmējot bērnu vai aizgādnībā 

esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;  

4.1.2. lai sekmētu taisnīgu citu personu tiesību īstenošanu un tiesisko 

interešu aizsardzību, profesionālos pienākumus veic bez jebkādas 

diskriminācijas, savā rīcībā norobežojoties no personīgajām interesēm un ārējās 

ietekmes, nerada nepamatotas priekšrocības kādai personai vai personu grupai;  

4.1.3. balstās uz pārbaudītu un objektīvu informāciju, pamatojas uz 

iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, veic to godprātīgu interpretāciju un 

argumentē savu viedokli.  



4. 2. atbildīgums:  

4.2.1. pienākumus veic ar augstu atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, 

izmantojot labāko pieredzi un praksi, uzņemas atbildību par pieņemtajiem 

lēmumiem un savu rīcību;  

4.2.2. pienākumus veic mērķtiecīgi, izprotot tos un ar ieinteresētību 

pienākumu teicamā izpildē;  

4.3.  profesionalitāte:  

4.3.1. regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda iniciatīvu un 

izteic priekšlikumus darba pilnveidošanai;  

4.3.2. ir paškritisks, atzīst un labo pieļautās kļūdas;  

4.3.3. pienākumu veikšanā lietderīgi, racionāli un efektīvi izmanto savu 

darba laiku.  

4.4. konfidencialitāte: - informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot profesionālos 

pienākumus, neizpauž prettiesiski un neizmanto to mērķiem, kas nav saistīti ar 

šo pienākumu veikšanu, rūpējas par šīs informācijas aizsardzību, apzinās, ka 

viņa rīcībā esošā dienesta informācija paredzēta vienīgi Bāriņtiesas darba 

nodrošināšanai.   

3. Darbinieku uzvedības pamatprincipi 

5. Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem 

izturas ar cieņu un toleranci, respektējot ikviena likumiskās intereses. Neizrāda 

nepamatotu labvēlību vai privilēģijas kādai no personām.   

6. Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot 

nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi 

neizmanto kolēģu uzticēšanos. Bāriņtiesas darbinieks nav augstprātīgs un 

autoritārs pret kolēģiem un klientiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli 

izvērtē. Bāriņtiesas darbinieks rūpējas par jauno darbinieku iesaistīšanu darba 

kolektīvā, daloties savās profesionālajās zināšanās un pieredzē.  

7. Gan darba laikā, gan ārpus darba laika Bāriņtiesas darbinieks izvēlas tādu 

uzvedības modeli, kas atbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, lai 

neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu pildīšanu. 

Bāriņtiesas darbinieka uzvedība un rīcība veido Bāriņtiesas tēlu sabiedrībā. 

Ievēro profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu 

un stāju veicina sabiedrības uzticēšanos Bāriņtiesai.  

8. Bāriņtiesas darbinieks ar savu izturēšanos pret citiem kolēģiem un personām 

nerada pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli, ir 

pieklājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem, Bāriņtiesas apmeklētājiem un 

sabiedrību kopumā.  

9. Bāriņtiesas darbinieks aizstāv kolēģus pret netaisnīgu rīcību. 

10. Konflikta situācijās Bāriņtiesas darbinieks rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs 

un iecietīgs, izvērtējot pušu argumentus, vienmēr mēģina rast konstruktīvu 

konflikta risinājumu, neaizskar kolēģu un klientu godu, un cieņu.  

11. Bāriņtiesas darbinieks atturas pieņemt dāvanas un labvēlības vai pateicības 

izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo 

pienākumu pildīšanu.  

12. Bāriņtiesas darbinieks lieto Bāriņtiesas īpašumu ekonomiski un racionāli.  

 

 

4. Interešu konflikta novēršana 



13. Bāriņtiesas darbinieks atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti 

ar viņa radinieku, vai darījuma partneru personiskām vai mantiskām interesēm.  

14. Ja privātās attiecības var radīt interešu konflikta situāciju, bāriņtiesas 

priekšsēdētājs šā darba veikšanai izraugās citu darbinieku.  

15. Bāriņtiesas darbinieks amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata 

pienākumus, izmanto tikai sabiedrības labā. Nav pieļaujama amata stāvokļa un 

iestādes resursu izmantošana privātās interesēs.   

 

5. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

16. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas 

normu, kā arī uzvedības pamatprincipu neievērošanu izskata Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku  asociācijas Ētikas komisija.  

17. Pieņemtais lēmums tiek nosūtīts Krustpils novada domei. 

18. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijas lēmumiem ir 

ieteikuma raksturs.  

 

Domes  priekšsēdētājs                                                     K.Pabērzs 

 

 

  



PIELIKUMS  

Krustpils novada domes  

24.05. 2017. lēmumam “Par nekustamā īpašuma –  

zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku  pagasts,  

Krustpils novads nodošanu trešajai izsolei,  

izsoles noteikumu apstiprināšanu”  

 

                                                                              APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

24.05. 2017. lēmumu  

(sēdes protokols Nr.8, 20.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar apbūvi „Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, 

 TREŠĀS I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 

4.panta  pirmo daļu, 8.panta otro un 

sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības “Silavu Daugaviņa” 

(kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra 

apzīmējums 5670 006 0309 001), kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

(turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem 

izsoles noteikumiem.  

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 14.jūlijā plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 2400 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas 

(nosacītās cenas), t.i., EUR 240, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ.Nr. 

9000911811, konta Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas 

norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles 

dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta līdz 2017.gada  

12.jūlija plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši 

nolikuma prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda 

un/vai iesniedz visu dokumentu oriģinālus. 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā 

naudas summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  

SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2017.gada 

10.jūlija  līdz 2017.gada  12.jūlija plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

 

2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Silavu Daugaviņa ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Kūku pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

5670 006  0309 /5670 006 0309 

 Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000083038. 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs -Viena zemes vienība 0.5623 ha, t.sk. 0.3263 ha – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.2360 ha –zeme 

zem ēkām un pagalmiem. 

-Dzīvojamā māja 102,1 m2, vienstāvu, dzīvojamās mājas 

ekspluatācijas uzsākšanas gads 1936.  

2.5. Ēkas konstrukcijas materiāls (ķieģelis, 

betons, koks, jaukts) 

Pamati- laukakmeņu mūris, ārsienas/karkasi/pārsegumi – 

kokmateriāli. 

2.6. Jumta konstrukcijas un pārseguma 

materiāls 

Divslīpņu jumts, segums –azbestcementa loksnes 

2.7. Ēkas vispārējais stāvoklis Dzīvojamās mājas vispārējais fiziskais stāvoklis 

vērtējams kā slikts, ēkas fiziskais nolietojums saskaņā ar 

ēkas tehniskās inventarizācijas lietu (izpildes datums 

20/03/2002)-65%. Dabā ~75-85%. Iekšējās apdares 

stāvoklis vērtējams kā slikts. Ēka nav derīga 

ekspluatācijai, atjaunošana ir ekonomiski nepamatota. 

2.8. Iekšējās apdares apraksts Grīda – koka dēļi, sienas – koka; griesti – koka dēļi. Logi 

– koka. Durvis – koka; ārdurvis – koka. 

2.9. Komunikācijas Apkure – krāsns 

Elektrība – 220 V. 

Ūdens apgāde – aka. 

2.10. Zemes vienības izmantošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija  (kods 

0601) 

 Apkārtne, satiksme, piebraukšana Objekts atrodas Krustpils novada Kūku pagastā. 

Apkārtni veido viensētu apbūve, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un meža teritorijas. Piebraukšanas 

iespējas vērtējamas kā labas- Austrumu daļā zemes 

vienība robežojas ar pagasta nozīmes grantēto autoceļu. 

Līdz Jēkabpils pilsētai ~ 7 km, līdz Zīlānu ciemam ~ 10 

km. Infrastruktūra vērtējama kā vāji attīstīta. Attālums 

līdz Daugavas upei ~ 700 m, upes krasta pieejamība ir 

ierobežota (nepieciešams šķērsot cita īpašuma zemes 

vienības). 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām personām Nav 

2.12. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.13. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20 m   

aizsargjosla  0.72 ha 

 

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. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

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. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) 

kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām 

nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto 

nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.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 14.jūlijā plkst. 10.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 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 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts 

dalībniekam ar otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu 

vai pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums 

šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu 

(izņemot 5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga 

iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no 

izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 



6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils 

novada pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no 

izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās 

izziņas saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības 

divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par 

īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās 

pirkšanas piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto 

objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole 

tiek uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa 

pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta 

atsavināšanas process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no 

kuras ieturēts izsoles nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas 

procesa pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt 

Krustpils novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles 

rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma 

maksas samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  


