
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 19.oktobrī                                                                              Nr. 14. 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.03 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste   Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

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

Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Vides un civilās aizsardzības dienesta 

vadītājs Ilmāra Luksts, Galvenā grāmatvede Daina Turkopole, Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Ieva Lapiņa. 

 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente  Aija Valdmane. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs informē, ka saņemta vēlēšanu komisijas 

informācija par to, ka par nākamo deputāta kandidātu no Reformu partijas ir nosaukta  

Maija Kīne, kura ir piekritusi pieņemt deputāta pilnvaras. 

 

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

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

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 
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Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj   apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

  

Darba kārtība: 

1. Par deputātu ievēlēšanu komitejās 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās 

makšķerēšanas nolikums” apstiprināšanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.2016/8 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

4. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2016/1  „Noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

5. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības komisiju sastāvos 

6. Par ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju 

7. Par atbalstu MTB velo orientēšanās sacensību rīkošanai 

8. Par grozījumiem 2009.gada 21.oktobra lēmumā (protokols Nr.10., 16.punkts) 

“Par maksas pakalpojumiem Krustpils novada bibliotēkās” 

9. Par Krustpils novada ģerboņa lietošanu uz futbola komandas “Krustpils 

juniori” spēļu krekliem 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

14. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

16. Par dzīvokļa piešķiršanu Kūku pagastā 

17. Par telpu nomu Mežāres pagastā 

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

21. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

22. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

23. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

24. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

25. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

 

1. 

Par deputātu ievēlēšanu komitejās 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

V.Stiebriņa jautā, atbild K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

55.panta pirmo daļu un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 8.1., 8.4.apakšpunktu, 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt deputāti Maiju Kīni Krustpils novada pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta komitejā.  

2. Ievēlēt deputāti Daci Vītolu Krustpils novada pašvaldības Finanšu 

komitejā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Dace Vītola un Maija Kīne  lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

2. 

Par saistošo noteikumu Nr. 2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas nolikums” apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo I.Luksts, kurš informē, ka gadu ir nostrādāts ar licencēto makšķerēšanu 

Baļotes ezerā, ir parādījušās dažas nepilnības, kuras tagad tie grozītas. Grozījumi saistās 

ar  noteikumiem par  vēžošanu, zemūdens makšķerēšanu, kuģošanu, pamainītas licenču 

cenas. 

G.Kalve jautā, kā tiek vērtēta pirmā sezona. I.Luksts informē, ka pārdotas 

apmēram 1500 licences un iekasēti apmēram 5000 EUR. Ir iespējas  pilnveidoties.  

Izsakās K.Pabērzs. 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un 

septīto daļu, Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība” 7.-10.punktu, 15.-16.punktu, ņemot vērā Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas 2016.gada 26.augusta saskaņojumu Nr.4.1-9e/2008/2016, 

Valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts “BIOR”” 2016.gada 2.septembra saskaņojumu Nr. 17-2/235, Valsts vides 

dienesta 2016.gada 14.septembra saskaņojumu Nr.2.4.1-6/2026, atklāti balsojot „par” - 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.2016/7 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas 



nolikums” un paskaidrojuma rakstu.  

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.  

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt 

pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājas 

lapā internetā.  

4. Nosūtīt saistošos noteikumus Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.  

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.  

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

  

Pielikumā:   Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošie noteikumi 

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

nolikums” ar saskaņojumiem un paskaidrojuma raksts.   

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.2016/8 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un 

paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, 

19.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Juriste I.Stupāne skaidro grozījumu būtību. 

Izsakās V.Stiebriņa, papildina K.Pabērzs. 

 

2016.gada 21.septembrī ar Krustpils novada domes lēmumiem ir veikti 

grozījumi pagastu pārvalžu nolikumos, nosakot pilnvarojumu pašvaldības 

izpilddirektoram pieņemt darbā un atbrīvot no darba pārvalžu darbiniekus. Veicot 

grozījumus pārvalžu nolikumos, izdarāmi atbilstoši grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības nolikumā. 

Papildus veicami grozījumi ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2016.gada 7.septembra vēstulē „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/6” minētos ieteikumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un VARAM 2016.gada 7.septembra vēstuli „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/6”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

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

Puriškevičs ( 1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 



1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.2016/8 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un to 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

 

 

4. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2016/1 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 

Jautājums izskatīts 10.10.2016. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un 

aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas sēdē, 

12.10.2016. Apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas sēdē, 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē, 19.10.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Izsakās K.Pabērzs. 

 

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

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

LR likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2016/9 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.2016/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam””. 

 

 

5. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības komisiju sastāvos 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 



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

kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības 

komisijās, valdēs un darba grupās un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 

22.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

23.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

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

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Papildinot komisiju sastāvus ievēlēt Krustpils novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas finansisti Baibu Voltmani šādās komisijās: 

1.1. Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijā; 

1.2. Iepirkumu komisijā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

6. 

Par ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

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

kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības 

komisijās, valdēs un darba grupās, Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

saistošo noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1.nodaļu, atklāti balsojot „par” 

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

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

1.1.  Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Raivis Ragainis; 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Attīstības nodaļas būvinženieris – Valdis Renerts; 

1.2.2. Attīstības nodaļas projektu vadītājs – Kārlis Stars; 

1.2.3. Administratīvās nodaļas juriste – Ilze Stupāne; 

1.2.4. Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede – Ingūna Aldiņa; 

1.2.5. Administratīvās nodaļas datortīklu un IS administrators – Jurijs 

Izotovs.  

2. Komisijai vērtējot ilgtermiņa ieguldījumus, ja nepieciešams, pieaicināt attiecīgās 

jomas speciālistus. 



3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 

2012.gada 21.novembra lēmumu (sēdes protokola Nr.18, 4.punkts) “Par 

ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju”. 

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

 

 

 

7. 

Par atbalstu MTB velo orientēšanās sacensību rīkošanai 

 

Jautājums izskatīts 19.10.2016. Finanšu komitejas sēdē 

 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro B.Voltmane. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs, papildina R.Ragainis. 

Dz.Skalbe  izsaka savu viedokli, ka iesniegums ir iesniegts pārāk vēlu. Izsakās 

K.Pabērzs. G.Kalve piekrīt Dz.Skalbes paustajam viedoklim, tomēr aicina balsot par 

sagatavoto lēmumprojektu, jo sacensības jau ir notikušas. G.Kalve aicina I.Lapiņu 

sazināties ar organizatoriem, rosināt, ka iesniegums ir jāiesniedz laicīgi un iesaka, ka 

turpmāk šādus novēlotus iesniegumus nevajadzētu izskatīt. 

Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs.  

 

2016. gada 29. septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības 

“Veloklubs Līvāni” iesniegums ar lūgumu atbalstīt MTB velo orientēšanās sacensību 

rīkošanu, kas norisināsies 2016. gada 15. oktobrī Krustpils novada Timsmales ezera 

apkārtnes mežos. Sacensībās tiks noteiktas simboliskas dalības maksas, taču Krustpils 

novada iedzīvotājiem līdzdalība sacensībās būs bezmaksas. Atbalsts nepieciešams 

sacensību balvu fonda un citu organizatorisko izmaksu segšanai.  

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

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

Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

(11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Vija Stiebriņa, 

Maija Kīne ( 4 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atbalstīt, piešķirot dotāciju biedrībai “Veloklubs Līvāni” 300 EUR apmērā, 

finansējumu novirzot no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, MTB velo 

orientēšanās sacensību rīkošanai 2016. gada 15. oktobrī. 

 

 

 

8. 

Par grozījumiem 2009.gada 21.oktobra lēmumā (protokols Nr.10., 16.punkts) 

“Par maksas pakalpojumiem Krustpils novada bibliotēkās” 

 

Jautājums izskatīts 19.10.2016. Finanšu komitejas sēdē 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 



2016.gada 10.oktobrī Krustpils novada pašvaldībā saņemts Kūku bibliotēkas 

vadītājas – novada bibliotēku koordinatores Jeļenas Hnikinas iesniegums ar lūgumu 

papildināt maksas pakalpojumu sarakstu ar jaunu pakalpojumu: grāmatu apvākošana 

(ievākošana), nosakot pakalpojuma izcenojumu EUR 0,50 par vienas mācību 

grāmatas, burtnīcas vai jebkuras citas grāmatas apvākošanu (ievākošanu), neatkarīgi 

no grāmatas izmēra un biezuma.  

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Bibliotēku likuma 5.panta trešo 

daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta 1.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Papildināt 2009.gada 21.oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.10, 16.punkts) ar 

2013.gada 18.decembra grozījumiem (sēdes protokols Nr.23, 12.punkts) 

maksas pakalpojumu Krustpils novada bibliotēkās sarakstu ar šādu 

pakalpojumu: 

1.1.Pakalpojuma veids – grāmatas, tajā skaitā burtnīcas, darba burtnīcas 

u.tml.,  apvākošana (ievākošana); 

1.2.Pakalpojuma cena – EUR 0,50 ( EUR 0,41 + PVN EUR 0,09). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

9 

Par Krustpils novada ģerboņa lietošanu  

uz futbola komandas “Krustpils juniori” spēļu krekliem 

 

 

Jautājums izskatīts 12.10.2016. Apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 27.septembrī Krustpils novada pašvaldībā saņemts futbola 

komandas “Krustpils juniori” pārstāvja G. J. iesniegums, papildināts ar 2016.gada 

4.oktobra iesniegumu, ar lūgumu atļaut izmantot Krustpils novada ģerboni kopā ar 

komandas logo. Kreklus apdrukās ar komandas logo un ģerboni SIA “Rēnijs”. 

Ņemot vērā, ka izturoties pret Krustpils novada ģerboni ar pienācīgu cieņu, tā 

lietošana veicina Krustpils novada atpazīstamību, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Krustpils novada pašvaldības 

2011.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.2011/24 “Par Krustpils novada 

simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu” 5.3.apakšpunktu, 

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

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

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

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

 



1. Atļaut futbola komandai “Krustpils juniori” lietot Krustpils novada 

ģerboni kopā ar komandas logo uz komandas spēļu krekliem priekšpusē 

krūšu augstumā saskaņā ar iesniegto skici. 

2. Krustpils novada ģerboni izgatavot (izdrukāt) atbilstoši Krustpils novada 

pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.2011/24 “Par 

Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas 

izmantošanu” prasībām. 

3. Futbola komandai “Krustpils juniori” lietot Krustpils novada ģerboni ar 

pienācīgu cieņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

10. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro P.Gravāns, Dz.Skalbe, K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. L., personas kods [..], adrese: [..], 

Variešu pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 3.oktobra iesniegumu, par lauku zemes 

nomas līguma termiņu pagarināšanu šādiem nomas līgumiem uz 8 vai 10 gadiem. 

1) 28.03.2011. zemes nomas līgumam (kadastra apzīmējums 5694 007 0065 12.4 

ha, 5694 007 0066 -1.5 ha), 

2) 28.04.2011. zemes nomas līgumam (kadastra apzīmējums 5694 007 0097 0.9 

ha) 

3) 27.05.2011. zemes nomas līgumam (kadastra apzīmējums 5694 007 0019  7.3 

ha). 

 

Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija 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, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",18.05.2016. nolikumu “Par 

pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  

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

1. Pagarināt 28.03.2011.lauku zemes nomas līgumu ar D. L., personas kods [..], 

adrese: [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5694 007 0065 -12.4 ha, 5694 007 0066 -1.5 ha  nomu līdz 

31.12.2026. 

2. Pagarināt 28.04.2011.lauku zemes nomas līgumu ar D. L., personas kods [..], 

adrese: [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5694 007 0097 – 0.9 ha nomu līdz 31.12.2026. 



3. Pagarināt 27.05.2011.lauku zemes nomas līgumu ar D. L., personas kods [..], 

adrese: [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5694 007 0019 -7.3 ha nomu līdz 31.12.2026. 

4. Veikt grozījumus noslēgtajos nomas līgumos. 

5. Noteikt, ka D. L. grozījumi lauku zemes nomas līgumos noslēdzami 1 (viena) 

mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja D. L. neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt grozījumus, šis lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals var tikt iznomāts citai personai. 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 27.septembrī  saņemto A. O. iesniegumu, kurā lūdz lauzt 

īres līgumu.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes 

2016.gada 27.septembra saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 30.septembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 1.augustā ar  A. O. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr. 6-47/15/37. 

Uz dzīvokli ir komunālo pakalpojumu 3070.20 EUR un nekustamā īpašuma  

5.77 EUR parāds. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

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

pakalpojumu līgumu Nr. 6-47/15/37 ar A. O., ar 2016.gada 30.septembri. 

2. Uzdot A. O. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokļa Nr. [..] mājā “[..]”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei 

sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

 



12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 19.septembrī  saņemto L. L. iesniegumu, kurā lūdz lauzt 

īres līgumu.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

2016.gada 20.septembra saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 30.septembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 31.jūlijā ar  L. L. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr. 8-47/15/26. 

Uz dzīvokļi ir komunālo pakalpojumu 520.57 EUR un nekustamā īpašuma  

14.17 EUR parāds. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 31.jūlijā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/26 ar L. L., ar 2016.gada 30.septembri. 

2. Uzdot L. L. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokļa Nr. [..] mājā “[..]”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei 

sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 28.septembrī  saņemto M. V. iesniegumu, kurā lūdz lauzt 

īres līgumu.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

2016.gada 28.septembra saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 30.septembri. 



Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 31.jūlijā ar  M.V. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr. 8-47/15/14. 

Uz dzīvokļi ir komunālo pakalpojumu 1506.28 EUR un nekustamā īpašuma  

12.53 EUR parāds. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 31.jūlijā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/14 ar M. V., ar 2016.gada 30.septembri. 

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

norēķinu par dzīvokļa Nr. [..] mājā [..], Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei 

sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2016.gada 29.septembrī saņemts V. Ļ., personas kods [..], adrese: [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli “Mājā Nr.2 

Variešos”-8. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, piešķirt 

dzīvojamo platību  pēc adreses  “Mājā Nr.2 Variešos”-8, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, slēdzot līgumu  uz vienu gadu. 

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

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

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

pašvaldībām ir autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 



Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības V. Ļ., uz dzīvokli Nr.8 mājā “Mājā Nr.2 

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

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

īres līgumu uz dzīvokli Nr.8 mājā “Mājā Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja V. Ļ. 

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 V. Ļ. un nodot dzīvokli Nr. Nr.8 mājā “Mājā Nr.2 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. 

      

 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 1.oktobrī  saņemto A. B. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres 

līgumu par dzīvokli mājā [..], Variešu pagasts, Krustpils novads.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

2016.gada 05.oktobra saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 1.oktobri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2001.gada 9.maijā ir deklarējusi dzīvesvietu mājā [..], Variešu pagasts, Krustpils 

novads, ar  A. B. noslēgts īres  līgums  no 2007.gada 2.janvāra. 

Uz dzīvokli ir īres 168.49 EUR parāds. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

 

1. Izbeigt 2007.gada 2.janvāra īres līgumu ar A. B., ar 2016.gada 01.oktobri. 

2. Uzdot A. B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokļa mājā [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, īri saskaņā 

ar piestādīto aprēķinu. 



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

sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

16.  

Par dzīvokļa piešķiršanu Kūku pagastā 

 
 Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata Krustpils novada pašvaldības būvinženiera Valda Renerta (Latvijas 

Būvinženieru savienības sertifikāts Nr. 5-01522 un 4-02041) 2016.gada 12.septembra 

atzinumu Nr.1 par ēkas pārbaudi, kurā norādīts, ka dzīvojamā mājā “Silavu 

Daugaviņas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, nedrīkst dzīvot, jo ēka atrodas avārijas 

stāvoklī. Ēkas nesošās konstrukcijas (sienas, sijas, spāres)  ir nolietojušās. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka dzīvojamā mājā “Silavu Daugaviņa”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads īres tiesības piešķirtas A. D. uz 57.7 kv.m. kopējo 

platību. Minētā adresē deklarēta A. D., [..].  

 Īrniece ar ģimenes locekļiem minētā dzīvoklī nedzīvo, nav iesniegusi 

pašvaldībai lūgumu par īres tiesību izbeigšanu, ir īres parāds 343.91 EUR.  2016.gada 

6.septembrī,Krustpils novada pašvaldība par parādu iesniedza Jēkabpils rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma 

kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.
4
pantu, izbeigt 2010.gada 

1.maijā pārslēgto īres līgumu, piedāvājot noslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību 

pēc adreses “Kūkas Nr.1” – 9, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Ņemot vērā augstāk minēto atzinumu, Kūku pagasta pārvaldes viedokli, A. D. 

piešķirams dzīvoklis “Kūkas Nr.1”-9, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2010.gada 1.maija īres līgumu ar A. D., ar 2016.gada 31.oktobri. 

2. Uzdot A. D. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokļa mājā “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, īri saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Piešķirt A. D. dzīvoklim Nr.9 „Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils  

novads ar 2016.gada 1.novembri, slēdzot līgumu uz vienu gadu. 

4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. D .   

5. A. D., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ierasties Kūku 

pagasta pārvaldē īres un komunālo pakalpojumu līguma noslēgšanai. 

Gadījumā, ja A. D. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicās slēgt 

līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo  dzīvokli īres 

tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu nams, 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,viena mēneša laikā no tā paziņošanas 

dienas.  

 

17. 

Par telpu nomu Mežāres pagastā 

 
Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

V.Golubevs jautā par īres maksu, atbild K.Pabērzs. 

 

Izskata Mednieku biedrības “Mežāres mednieku klubs”, reģ.Nr. 40008075198, 

juridiskā adrese Krasta ielā 61-72, Jēkabpils, LV-5202, 26.09.2016. iesniegumu 

(reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā 04.10.2016.) ar lūgumu slēgt telpu nomas 

līgumu biedrības darbībai  pēc adrese  „Laides”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja 30.09.2016., sniegusi saskaņojumu 

norādot, ka piekrīt iznomāt biedrībai telpas 50.5 kv.m. platībā, pēc adreses “Laides”, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads. Informējot, ka nekustamā īpašuma “Laides”, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, telpas ir bez ērtībām.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.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” 4.4. punktu un 7. punktu, iznomāt telpas mednieku biedrībai, 

ar kopējo platību 50.5 kv.m. 
 

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

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

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

Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Vladimirs Golubevs (1 balss), Krustpils 

novada dome nolemj: 
 

1. Iznomāt Krustpils novada pašvaldībai piederošās telpas „Laides”, Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 50.5 m² Mednieku biedrībai “Mežāres 

mednieku klubs”, reģ.Nr. 40008075198, juridiskā adrese Krasta ielā 61-72, 

Jēkabpils, LV-5202. 

2. Noteikt nelabiekārtotām telpām nomas maksu mēnesī EUR 0.20 par vienu 

kv.m., slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

18. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

   Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

    

Ziņo K.Pabērzs. 

 



 Krustpils novada pašvaldībā  08.09.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], 

Variešu pagasts, Krustpils novads, īpašnieka iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu V. G., jo persona nav dzīvojusi šajā adresē, un saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu V. G. neesot tiesiska pamata dzīvot adresē 

[..], Variešu pagasts, Krustpils novads. 

          Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka V. G.  deklarējis 

dzīvesvietu adresē [..], Variešu pagasts, Krustpils novads,  2011.gada 12.aprīlī, 

norādot kā tiesisko pamatu vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt 

paskaidrojumu. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka 

personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai 

pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 

īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  V. G., deklarētā dzīvesvieta [..], Variešu pagasts, 

Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 

30.septembrim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats deklarēt 

dzīvesvietu adresē [..], Variešu pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 12.09.2016. 

“Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/926 nosūtīts uz V.G. 

deklarēto adresi. V. G. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav 

ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

1. Anulēt ziņas par V. G. deklarēto dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un paziņot V. G .     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

    Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

       Ziņo K.Pabērzs. 



 

  Krustpils novada pašvaldībā  27.09.2016. saņemts nekustamā īpašuma  [..], 

Kūku pagasts, Krustpils novads, īpašnieču iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu M. Ā.,  jo neesot tiesiska pamata deklarēt dzīvesvietu  adresē 

[..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka M. Ā. deklarējis dzīvesvietu 

adresē [..], Kūku pagasts, Krustpils novads,  no 2009.gada 10.janvāra, norādot kā 

tiesisko pamatu īpašuma tiesības.  

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, M. 

Ā. izbeigusies saskaņā ar 2012.gada 18.aprīļa pirkuma līgumu un Jēkabpils rajona 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012. gada 20.aprīļa lēmumu.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt 

paskaidrojumu. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka 

personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai 

pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 

īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  M. Ā.,  deklarētā dzīvesvieta [..], Kūku pagasts, 

Krustpils novads bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē 

[..], Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 28.09.2016. “Par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/955 nosūtīts uz M. Ā. deklarēto adresi. 

M. Ā. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par M. Ā.  deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils 

novads,  jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā M. Ā..     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Dzintars Skalbe  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 



 

 

20. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 13.10.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

   Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā  19.09.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, īpašnieces iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu A. R. un G. R., jo dzīvoklis pieder K. Š., un minētās personas 

dzīvoklī nedzīvo. 

          Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. R.  deklarējusi 

dzīvesvietu adresē [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads,  2003.gada 26.novembrī, 

un G. R. deklarētā dzīvesvieta adresē [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, ir no 

2006.gada 8.jūnija.  

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

A. R. izbeigusies saskaņā ar 2016.gada 14. jūnija Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, kas stājies likumīgā spēkā 2016.gada 4.jūlijā. 

Saskaņā ar minēto lēmumu nekustamā īpašuma [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, īpašniece ir K. Š.,  ko apliecina Zemesgrāmatu apliecība.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt 

paskaidrojumu. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka 

personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai 

pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 

īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  A. R., deklarētā dzīvesvieta [..], Krustpils pagasts, 

Krustpils novads, bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 

4.oktobrim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai un [..] G. R. ir tiesisks 

pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

Uzaicinājums 20.09.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-

11.2/16/939 nosūtīts uz A. R. deklarēto adresi. A. R. pēc Krustpils novada pašvaldības 

uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradusies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 



Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 

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

1. Anulēt ziņas par A. R.  deklarēto dzīvesvietu [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Anulēt ziņas par G. R.  deklarēto dzīvesvietu [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

3. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. R. un Krustpils novada 

bāriņtiesai.     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs M.Lazdāns. 

 

Saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 

4.3.apakšpunktu un 12.10.2016. Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot 

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

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

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

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

 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par  Krustpils novada 

pašvaldības Goda raksta piešķiršanu  Agrim Skrupskim par drošsirdīgu rīcību 

cilvēku glābšanā. 

 

 

 

 

22. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs M.Lazdāns. Papildina O.Stalidzāns. 

 

Saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 

4.3.apakšpunktu un 12.10.2016. Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot 

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

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

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

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

 



Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par  Krustpils novada pašvaldības 

Goda raksta piešķiršanu  Jurim Tālivaldim Urtānam par kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. 

 

 

 

23. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs M.Lazdāns. Izsakās O.Stalidzāns. 

 

Saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 

4.3.apakšpunktu un 12.10.2016. Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot 

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

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

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

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

 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par  Krustpils novada 

pašvaldības Goda raksta piešķiršanu  Rudītei Beinarovičai par mūža ieguldījumu 

kultūras un sabiedriskajā dzīvē. 

 

 

24. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs M.Lazdāns. 

 

Saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības nolikuma „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 

4.3.apakšpunktu un 12.10.2016. Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot 

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

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

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

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

 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par  Krustpils novada pašvaldības 

Goda raksta piešķiršanu  Rasmai  Bērziņai  par Krustpils novada vārda 

popularizēšanu. 

 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve. 

 

 

 

 

 



25. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 13.oktobra Krustpils novada domes priekšsēdētāja 

Kārļa Pabērza, personas kods [..], iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo 

daļu, Darba likuma 149., 150. pantiem, 151.panta pirmās daļas 3.punktu, uz Krustpils 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31. un 

36.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētāja vietnieks aizvieto  domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, atklāti 

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

Gundars Kalve, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

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

 

1. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikuma 31.2.punktu, piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

Kārlim Pabērzam, personas kods [..], apmaksātu papildus atvaļinājumu 10 

(desmit) darba dienas no 2016.gada 24.oktobra līdz 2016.gada 04.novembrim 

(ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2015. līdz 19.06.2016. 

2. Pamatojoties uz Darba likuma 151.panta pirmās daļas 3.punktu, piešķirt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas kods [..], apmaksātu 

papildus atvaļinājumu 1 (vienu) darba dienu 2016.gada 07.novembrī, par laika 

periodu no 20.06.2015. līdz 19.06.2016. 

3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2016.gada 24.oktobra līdz 2016.gada 07.novembrim 

(ieskaitot) pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Gundaram 

Kalvem, personas kods [..]. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Kārlis Pabērzs  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.55 

Sēdes vadītājs    (1. -24. jautājums)                                                       K.Pabērzs 

                        20.10.2016.           

 

Sēdes vadītājs    (25. jautājums)                                                             G.Kalve 

                        20.10.2016.           

 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 

  



Pielikums 
  Krustpils novada domes  

19.10.2016. lēmumam  

“Par Krustpils novada ģerboņa lietošanu uz futbola komandas 

 “Krustpils juniori” spēļu krekliem” 

(sēdes protokols Nr. 14., 9.p.) 

 

 

 

 
  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Krustpils novada domes  

19.10.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 14., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo  noteikumu 

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

nolikums”  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma I.pielikumu ir 

publiskais ezers,  kurā zvejas tiesības pieder valstij.  

Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā tiek ieviestas, lai 

racionāli izmantotu zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju 

ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti 

papildu līdzekļi zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai 

un makšķerēšanas attīstībai.  

Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas 

nolikums ir saskaņots ar visām nepieciešamajām 

institūcijām.    

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka  

pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai 

amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens medībām — 

tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos 

ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 

zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta noteikumi 

nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība 

to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.      

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo 

zivju krājumus Baļotes ezerā. Licencētā makšķerēšana 

sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 

aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to 

saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai. 

mailto:novads@krustpils.lv


 

Domes priekšsēdētājs:                                                                K.Pabērzs 

 

 

  

3. Īss Saistošo noteikumu satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Baļotes ezerā licencētās 

makšķerēšanas noteikumus;  vides un dabas resursu 

aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par 

licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas  

organizētāja pienākumus un tiesības.   

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par 

makšķerēšanas licenču izsniegšanu. 80 % no licenču 

realizācijas iegūtās kopējās summas tiks izmantoti Baļotes 

ezera zivju pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un 

licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.  

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošajiem noteikumiem. 

Nolikuma izstrādē veiktas konsultācijas ar 

makšķerniekiem, kas regulāri apmeklē Baļotes ezeru, kā 

arī veiktas pārrunas ar pie ezera esošo zemju īpašniekiem.  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Krustpils novada domes  

19.10.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr.  14 ., 3.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/8 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:  

1. Izteikt 38.21.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„38.21. paraksta pašvaldības vārdā darba līgumus ar iestāžu vadītājiem 

atbilstoši domes lēmumam par iestādes vadītāja iecelšanu, pieņem darbā 

un atbrīvo no darba pastarpināto pārvalžu institūciju darbiniekus.” 

2. Aizstāt 134.punktā skaitļus „29.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem 

„2010.gada 29.decembra”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Krustpils novada domes  

19.10.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 14.,  3.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/8 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.2016/4 

“Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots, lai veiktu atbilstošus 

grozījumus saistībā ar grozījumiem pagastu pārvalžu nolikumos 

un izpildītu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) 07.09.2016. vēstulē minētos veicamos 

precizējumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.  

Atbilstoši pagasta pārvalžu nolikumos veiktajiem grozījumiem un 

VARAM norādījumiem saistošajos noteikumos precizēts  

38.21.apakšpunkta teksts vārdu „slēdz” aizstājot ar vārdu 

“paraksta” un papildinot ar vārdiem “pieņem darbā un atbrīvo 

no darba pastarpināto pārvalžu institūciju darbiniekus”. 

Atbilstoši VARAM norādījumiem 134.punktā skaitļi 

„29.12.2010.” aizstāti ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 

29.decembra”.   
3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz 

trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

19.10.2016.sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 14., 4.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/9 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.2016/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 

2016.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 2016.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 2016. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2016. gadam ieņēmumos 

EUR  7 328 178  saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,  un 15.pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam izdevumos EUR 

7 487 197, saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., un 15.pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR - 94151  saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2016.gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam ieņēmumos EUR 

507 305  saskaņā ar 12., 13.  un 14.pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam izdevumos EUR 

807 679, saskaņā ar  12., 13.  un 14.pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 107 129  saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                   K.Pabērzs 
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