
 
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 18.maijā  Nr. 7 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.10 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste - Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Administratīvās 

nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs,  Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna Lauva, Galvenā grāmatvede Daina Turkopole,  

grāmatvede Ligita Podniece, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina, Komunālās un 

saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko, Kūku pagasta kultūras darba organizatore Dace 

Braune.   

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente  Aija Valdmane. 

Uzaicinātās personas: SIA “Spunģēni -  Daugavieši” valdes loceklis Kārlis Puriņš.  

 

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

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

 Par pašvaldības kustamās mantas trešās izsoles rīkošanu 

 Par Krustpils pamatskolas skolēnu un skolotājas apbalvošanu  

 Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam  

 

mailto:novads@krustpils.lv


Deputātiem 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 (14 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt 

šādu domes sēdes darba kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

3. Par līdzekļu novirzīšanu filmas veidošanai 

4. Par aizdevumu procentu likmes maiņu 10.06.2005. aizdevuma līgumam Nr. 

A2/1/05/235   

5. Par aizdevumu procentu likmes maiņu 03.09.2007. aizdevuma līgumam Nr. 

A2/1/07/439 

6. Par aizdevumu procentu likmes maiņu 21.06.2007. aizdevuma līgumam Nr. 

A2/1/07/316-20   

7. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  

8. Par Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības 

nolikuma apstiprināšanu 

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

atstāšanu un prokūrista iecelšanu 

10. Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

11. Par Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

12. Par nolikuma „ Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Neretas 1”,  Vīpe, Vīpes pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai  

14. Par 2016.gada 23.marta Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmuma (protokols Nr. 

5.,17.p.) “Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres pagastā” atcelšanu 

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

20. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

21. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

22. Par atteikumu piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli 

23. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna 

Stimbināja”  Mežāres pagastā 

25. Par zemes gabala sadalīšanu Variešu pagastā 

26. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Vīpes pagastā  

27. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

32. Par pašvaldības kustamās mantas trešās izsoles rīkošanu 

33. Par Krustpils pamatskolas skolēnu un skolotājas apbalvošanu  



34. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam  

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Variešu mājas ir nodotas apsaimniekošanā pilnvarotajām personām. Vēl nav izvērtēts, 

kas varētu vadīt Vīpes pamatskolu, kad V.Kalniņa būs atstājusi amatu. Taču vēl jāsaprot, kas 

jūnijā notiks ar skolotāju atalgojumu. Tiklīdz valdība pateiks savu redzējumu, tad ķersimies 

klāt pie šā jautājuma. 

Izvērtēti NVO projekti, bija iesniegti 21 projekts. 

15.maijā atklāta šķēršļu josla pie Sūnu skolas. Bērniem un jauniešiem ļoti patika.  

Spunģēnos ceļa projekts principā ir pabeigts, gaidām, kad klājējs uzliks vēl izlīdzinošo 

kārtu un asfaltu. 

Apstiprināti 2 mazie projekti. Rogāļu gravā tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. 

Strādājam pie tūrisma bukleta izveidošanas. Variešos ir apsekota vieta, kur ierīkosim 

bērnu rotaļu laukumu. 

Latvijas Valsts ceļi atdevuši  bezatlīdzības kārtā ceļa joslu, kur plānots gājēju  - velo 

celiņš. 

Apstiprināts amatniecības centra “Māzers” projekts par jostu aušanu. 

 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un Finanšu 

komitejas sēdē.  

Ziņo D.Turkopole. 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

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

budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un zvērinātās revidentes Nellijas Pagrabnieces 

sniegto atzinumu, 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 (14 

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2015.gadu. 

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

      Jautājums izskatīts 12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

 Izskata Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas 

Kaļiņinas  pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu (izpildu lietā Nr. 

00246/112/2016), kas tiek vērsta uz I. V., personas kods [..], piederošo nekustamo īpašumu, kas 

atrodas [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 001 0038. 



            Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums I. V. izriet no zemāk minētiem 

administratīviem aktiem, kuri saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

76.panta ceturto daļu un 79.panta pirmo daļu ir kļuvuši neapstrīdami: 

            Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka parādniekam nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas pienākums par nekustamo  īpašumu [..], Variešu pag., kadastra Nr.5694 001 0038  

izriet no zemāk minētiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

10.03.2010.Maksāšanas paziņojums 7-510-935, kas stājas spēkā 10.04.2010. un kļuva 

neapstrīdams 10.04.2010.;23.02.2011.Maksāšanas paziņojums 7-511-4487, kas stājas spēkā 

23.03.2011. un kļuva neapstrīdams 23.03.2011.; 16.02.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-

3261, kas stājas spēkā 16.03.2012. un kļuva neapstrīdams 16.03.2012.; 15.02.2013. 

Maksāšanas paziņojums 7-513-4224, kas stājas spēkā 15.03.2013. un kļuva neapstrīdams 

15.03.2013.;10.02.2014. Maksāšanas paziņojums 7-514-3478, kas stājās spēkā 10.03.2014. un 

kļuva neapstrīdams 10.03.2014.; 05.02.2015.Maksāšanas paziņojums 7-515-729, kas stājās 

spēkā 05.03.2015.un kļuva neapstrīdams 05.03.2015.; 03.02.2016.Maksāšanas paziņojums 7-

516-692, kas stājās spēkā 03.03.2016. un kļuva neapstrīdams 03.03.2016. 

           Parādnieks  uz 2016.gada 3.maiju ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam 

nekustamā īpašuma nodokli par: 

- Īpašumu [..], Variešu  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5694 001 0038  EUR 

81.37, nokavējuma naudu EUR 54.48, kopā EUR 135.85. 

            Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta trešo daļu, ja nekustamais 

īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, 

kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda, nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa 

maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Nodokļa nomaksas diena ir diena, 

kad pašvaldības budžets maksājumu ir saņēmis. Nodokļa maksātājam ir pienākums maksājuma 

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo, trešo, piekto, septīto daļu. 29.panta otro daļu, 

un likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo, otro un trešo 

daļu, Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 

3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 363.panta otro daļu, 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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. V., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu  [..]  kadastra Nr.5694 001 0038,  EUR 81.37, nokavējuma naudu EUR 

54.48, kopā EUR 135.85. 

       2. Nodokļa maksājuma veikšanas dienā maksātājam jāprecizē informācija par parāda 

apmēru. 

       3.  Piedziņu vērst uz I. V. naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

4.         Nodokļa parādu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009118116, AS SEB UNLALV2X norēķinu kontā LV55UNLA00500014323075. 

5. Sūdzību par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi 

var iesniegt 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību. 

Sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

(fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt valsts nodevas samaksu izpildu 

dokumentu nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei 

sagatavot Lēmumu – Izpildrīkojumu. 

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



3. 

Par līdzekļu novirzīšanu filmas veidošanai 

 

Jautājums izskatīts 11.05.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 18.aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts I. N. iesniegums, kurā tiek 

lūgts atbalsts dokumentālās filmas par Latvijas patrioti, žurnālisti Māru Grīnbergu “Latvija man 

sirdī” veidošanai. Kopējās filmas veidošanas izmaksas plānotas EUR 5000, Krustpils novada 

pašvaldībai tiek lūgts atbalsts EUR 850. Filmu veidos filmu producents SIA “Sī&Mī”. 

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

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

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

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

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

 

1. Piešķirt EUR 850 dokumentālās filmas par Latvijas patrioti, žurnālisti Māru Grīnbergu 

“Latvija man sirdī” veidošanai, novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

2. Slēgt līgumu ar filmu producentu SIA “Sī&Mī” par dokumentālās filmas par Latvijas 

patrioti, žurnālisti Māru Grīnbergu “Latvija man sirdī” veidošanu. 

 

 

4. 

Par aizdevumu procentu likmes maiņu 10.06.2005. aizdevuma līgumam Nr. A2/1/05/235   
 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Saskaņā ar 2005.gada 10.jūnija aizdevuma līgumu Nr. A2/1/05/235, 2010.gada 

22.decembra vienošanos protokolu Nr. A2/1/05/235-V/10/3, 2013.gada 12.septembra 

vienošanos protokolu Nr. A2/1/05/235-V/10/4 projekta „Mežāres pamatskolas trešās kārtas 

rekonstrukcija- sporta zāles celtniecība” ir noteikta 2,133 % likme. 

Uz 2016.gada 2.maiju Valsts kases Vēsturiskās aizdevumu procentu likmes ar 

fiksēšanas periodu ik pēc 5 gadiem ir 0,403%. 

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

pirmās daļas 19.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 (14 

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

 

Mainīt aizdevumu procentu likmi 2005.gada 10.jūnija aizdevuma līgumam Nr. 

A2/1/05/235 (2010.gada 22.decembra vienošanās protokols Nr. A2/1/05/235-V/10/3 2013.gada 

12.septembra vienošanos protokolu Nr. A2/1/05/235-V/10/4) projekta „Mežāres pamatskolas 

trešās kārtas rekonstrukcija- sporta zāles celtniecība” uz Valsts kases noteikto aizdevumu likmi 

ilgtermiņa aizdevumiem ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 5 gadiem. 

 

 

 

 

 



5. 

Par aizdevumu procentu likmes maiņu 03.09.2007. aizdevuma līgumam Nr. A2/1/07/439 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Saskaņā ar 2007.gada 3.septembra aizdevuma līgumu Nr. A2/1/07/439, 2010.gada 

22.decembra vienošanās protokols Nr. A2/1/07/439-V/10/2, 2013.gada 12.septembra 

vienošanos protokolu Nr. A2/1/07/439-V/13/3 projekta „Mežāres pamatskolas sporta zāles 

celtniecības pabeigšana” ir noteikta 2,133 % likme. 

Uz 2016.gada 2.maiju Valsts kases Vēsturiskās aizdevumu procentu likmes ar 

fiksēšanas periodu ik pēc 5 gadiem ir 0,403%. 

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

pirmās daļas 19.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 (14 

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

 

Mainīt aizdevumu procentu likmi 2007.gada 3.septembra aizdevuma līgumam Nr. 

A2/1/07/439 (2010.gada 22.decembra vienošanās protokols Nr. A2/1/07/439-V/10/2, 

2013.gada 12.septembra vienošanos protokolu Nr. A2/1/07/439-V/13/3 projekta „Mežāres 

pamatskolas sporta zāles celtniecības pabeigšana”) projekta „Mežāres pamatskolas sporta zāles 

celtniecības pabeigšana” uz Valsts kases noteikto aizdevumu likmi ilgtermiņa aizdevumiem ar 

gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 5 gadiem. 

 

 

6. 

Par aizdevumu procentu likmes maiņu 21.06.2007. aizdevuma līgumam  

Nr. A2/1/07/316-20   
 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Saskaņā ar 2007.gada 21.jūnija aizdevuma līgumu Nr. A2/1/07/316-20, 2013.gada 

12.septembra vienošanos protokolu Nr. A2/1/07/316-V/13/2 projekta „Mežāres pašvaldības 

ciema „Mežāre” ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana” īstenošanai ir noteikta 

3,483 % likme. 

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

pirmās daļas 19.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 (14 

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

 

Mainīt aizdevumu procentu likmi 2007.gada 21.jūnija aizdevuma līgumu Nr. 

A2/1/07/316-20 (2013.gada 12.septembra vienošanos protokolu Nr. A2/1/07/316-V/13/2 ) 

projekta „Mežāres pašvaldības ciema „Mežāre” ielu rekonstrukcija un apgaismojuma 

ierīkošana” īstenošanai uz Valsts kases noteikto aizdevumu likmi. 

 

 

 

 

 



7. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  

 

K.Pabērzs ziņo, ka jautājums izskatīts 12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Uz finanšu komiteju sagatavotais lēmuma projekts neguva atbalstu virzīšanai uz domes sēdi. 

Domes priekšsēdētājs uz domes sēdi virza sagatavotu lēmuma projektu par ikmēneša pabalsta 

piešķiršanu. 

 

Izsakās K.Pabērzs, skaidrojot, ka likumdošana nosaka,  ja sasniegti un izpildās likumā 

noteiktie kritēriji, likums garantē, ka šim pensijas apmēram jābūt divu minimālo algu apmērā. 

Uz pašreizējo momentu šie kritēriji ir izpildījušies. 

Papildina K.Pabērzs. 

V.Stiebriņa pamato savu viedokli, kāpēc balsos pret lēmuma projektu, skaidrojot, ka tās ir 

lielas naudas summas uz ilgstošu laika periodu, kas tiks maksātas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  Jādomā par budžeta  lietderīgu līdzekļu izlietojumu. 

Izsakās K.Pabērzs. 

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

P.Gravāns pauž savu viedokli, ka  balsojums vajadzīgs, jo šis ir gadījums, kad izlieto 

pašvaldības naudu, tāpēc ir vajadzīgs deputātu balsojums. Šo lēmumu ir pieņēmusi valdība, un 

šo likumu ne tik ātri atcels. Pabalstam iespējams vajadzētu būt no valsts budžeta, bet šobrīd 

neko nevar mainīt. 

M.Felss saka, ka 2013.gadā šāds lēmums jau tika pieņemts. Iebilst V.Stiebriņa. 

 J.Puriškevičs pauž viedokli, ka likums to nosaka. Izsakās V.Stiebriņa, O.Stalidzāns, 

V.Golubevs, K.Pabērzs. 

Savu viedokli  izsaka G.Kalve. Komentē O.Stalidzāns. 

O.Stalidzāns lūdz juristu viedokli. Skaidrojumu sniedz I.Jaševs. 

 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi M. Z., personas kods [..], 

23.07.2015. iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-11.1/15/1530, 05.04.2016. iesniegumu reģistrētu ar 

Nr.2.1-11.1/16/726 un 13.04.2016. iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-11.1/16/790 ar lūgumu 

piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma (turpmāk – Likums) 15.
1
pantu un apņemšanos atteikties no bezdarbnieka 

pabalsta saņemšanas. 23.07.2015. iesniegumā norādīts, ka bijusi pagasta padomes 

priekšsēdētāja vietniece ievēlēta no 1991.gada, par pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēta 

01.04.1992. un bijusi līdz 2009.gadam.   

 Izskatot, M.Z. iesniegumus, pamatojoties uz 2015.gada 25.augusta Jēkabpils zonālā 

valsts arhīva vēstuli Nr. LV_LNA_JEZVA-6.2.4./7386, un izsniegtām lēmuma kopijām 

pielikumā Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka M. Z.:  

1. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta TDP valdes 1993.gada 4.marta 20.sasaukuma 

9.sesijas lēmumu “Par pagasta valdes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par 

priekšsēdētāju; 

2. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 1994.gada 9.jūnija lēmumu Nr.1 “Par 

pagasta padomes priekšsēdētāju” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

3.  Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 1997.gada 12.marta sēdes protokolu 

Nr.1 “Par pagasta padomes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

4. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 2001.gada 14.marta lēmumu Nr.3 “Par 

Krustpils pagasta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

5. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 2005.gada 21.marta lēmumu Nr.5 “Par 

Krustpils pagasta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju. 

Pamatojoties uz saņemtajām arhīva lēmuma kopijām, iegūts apliecinājums, ka M. Z. 

piemīt tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, jo viņa laikā no 



1993.gada 4.marta līdz 2009.gadam bijusi ievēlēta par pagasta padomes priekšsēdētāju vienā 

pašvaldībā četrus sasaukumus un atbilst Likuma 15.
1
panta pirmās daļas 1.punkta kritērijiem. 

Krustpils novada pašvaldība pieprasot ziņas no VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas 

saņēma izziņu par to, ka M. Z. bija VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas uzskaitē kā 

bezdarbnieka pabalsta saņēmēja no 06.08.2015. līdz 27.04.2016. 

M.Z. savos iesniegumos apliecina, ka ar 2016.gada 29.aprīli viņai izpildīsies Likuma 

15.
1
pantā minētie kritēriji pabalsta saņemšanai. Likuma 15.

1
panta ceturtā daļa nosaka, ka 

personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 

izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā 

panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.  

Pamatojoties uz Likuma 15.
1
panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka tiesības saņemt 

ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā personai, kura pēc 1990.gada 4.maija 

bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, Likuma 15.
1
panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas 

iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar 

likumu "Par valsts pensijām" rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts 

sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams 

darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, 

veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav 

iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam", 

Likuma 15.
1
panta trešo daļu, kas nosaka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā 

noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju 

zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma 

pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un Likuma 15.
1
panta ceturto daļu, kas 

nosaka, ka personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu 

iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu, un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā M. Z. iesniegumus, atklāti balsojot 

„par” – Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Jānis Pastars, Oļģerts Stalidzāns, 

Mārtiņš Felss, Inese Jaksone, Dace Vītola  (8 balsis), „pret”-  Vija Stiebriņa, Dzintars Skalbe, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns ( 4 balsis), „atturas”- Gundars Kalve, Vladimirs Golubevs 

(2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2016.gada 29.aprīli piešķirt M. Z., personas kods [..], ikmēneša pabalstu divu 

minimālo mēnešalgu apmērā; 

2. M. Z., personas kods [..], iesniegt informāciju par pabalsta ieskaitīšanas kontu; 

3. Informēt M. Z., ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viņai ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

(Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta piektā 

daļa); 

4. Ja tiek mainīta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai iesniedzējam piešķirtās 

pensijas apmērs, tad Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

pārrēķina un izmaksā starpības izmaksājamo daļu, ikmēneša pabalstu aprēķinot 

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

15.
1
panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai; 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=


8. 

Par Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.05.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

12.05.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. Papildina I.Jaševs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta trešo 

daļu,  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 (14 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu 

darbības nolikumu (nolikums pielikumā). 

2. Atcelt Krustpils novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu (protokols Nr.17., 

9.p.) „Par Krustpils novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtību”. 

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

 

 

 

9. 

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

amata atstāšanu un prokūrista iecelšanu 

 
           Ziņo K.Pabērzs. 

 

V.Stiebriņa jautā, kas notiks tālāk. 

Jautā J.Puriškevičs. 

R.Ragainis skaidro, ka atbrīvot var tikai ar lēmumu, jāieliek aizvietotājs – prokūrists. 

Lai izprastu tālāko virzību, jāsaprot: ja nevajag SIA, tad ir viens ceļš, ja saglabājam – tad citas 

darbības. Lēmums jāpieņem ar domu, ka vispirms atbrīvo, ieceļ prokūristu, tad komisija 

pieņem. Jāsaprot, ko tālāk dara ar SIA. Šobrīd ir saistības, kas jāpilda. 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro K.Pabērzs, informējot, ka no pašvaldības puses būs 

komisija. 

Izsakās K.Puriņš. 

Izsakās K.Pabērzs, skaidro, ka SIA darbība netiek pārtraukta, prokūrists turpina SIA 

vadīšanu. 

 

Pamatojoties uz Komerclikuma 35.panta pirmo daļu, prokūru var izdot tikai komersants 

vai viņa likumiskais pārstāvis, SIA „Spunģēni - Daugavieši” valdes locekļa Kārļa Puriņa 

05.05.2016. iesniegumu un Komerclikuma 224.panta astoto daļu, valdes loceklis var jebkurā 

laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to sniedzot paziņojumu Sabiedrībai,  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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Līdz 2016.gada 31.maijam SIA „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim izdot 

prokūru. 



2. Uzdot SIA „Spunģēni - Daugavieši” valdes loceklim prokūras izdošanu ierakstīt 

Komercreģistrā. 

3. Ar 2016.gada 31.maiju atcelt SIA „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekli Kārli 

Puriņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

  Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

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

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas nolikumu 

(nolikums pielikumā). 

2. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

2.1. ar Krustpils novada domes 07.08.2009. lēmumu (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 

3.punkts) apstiprinātais Krustpils novada pašvaldības Kancelejas nolikums; 

2.2. ar Krustpils novada domes 15.12.2010. lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 9.punkts) 

apstiprinātais Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās 

nodaļas nolikums.  

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

 

 

 

 

11. 

Par Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

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

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumu (nolikums 

pielikumā). 

2. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Krustpils novada domes 29.12.2010. 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 20, 5.punkts) apstiprinātais Krustpils novada plānošanas un 

attīstības nodaļas nolikums. 

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



12. 

Par nolikuma „ Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata iesniegto nolikumu “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, 

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

aktus, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantam, Ministru kabineta 2007.gada 30. 

oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj:  

 

Apstiprināt nolikumu „Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” (Pielikums 

Nr.1) un zemes nomas līguma projektu (Pielikums Nr.2). 

 

 

 

13. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Neretas 1”,  Vīpe, Vīpes pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 
 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

A.Rutko paskaidro, ka juridiskā puse ir sakārtota, pilnvarotā persona stājusies uzskaitē kā 

saimnieciskās darbības veicējs, atvērts konts, SIA gatavo dokumentus. 

 

Krustpils novada domē ir saņemts 2016.gada 25.aprīļa dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.1 ar lēmumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Neretas 1”, Vīpe,  Vīpes 

pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka: 

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

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

Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu 

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

“Spunģēni-Daugavieši”, t.sk., pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā “Neretas 1”, Vīpe, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

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

daļas 17.punktu. 

3. Saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Neretas 1”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši 

māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

“Neretas 1”,, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai 

personai, Lolitai Konoščenokai, personas kods [..], dzīvo [..], Vīpe, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads.  

4.Nekustamais īpašums “Neretas 1”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.  

5696 004 0366, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0366, 0.1655 ha 

platībā, uz zemes gabala  atrodas  divu stāvu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5696 



004 0366 001, 670.1 kvm, mājā astoņi dzīvokļa īpašumi, 425,6 kvm.  Uz  īpašumu, 

īpašuma tiesības nostiprinātas Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Vīpes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 9144.  

 5 dzīvokļu īpašumi privatizēti un  4 četri reģistrēti Zemesgrāmatā. 

 2 dzīvokļu īpašumi – pašvaldības īpašumā. 
Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā 

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

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

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Ieteikt novada domei: 
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Neretas 1”, Vīpe,  Vīpes pagasts, Krustpils 

novads pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai  Lolitai 

Konoščenokai, personas kods [..], dzīvo [..], Vīpes pagasts, Krustpils novads, ievērojot 

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

likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumus. 

2.  Izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  
Komisijas priekšsēdētājs - Krustpils novada domes izpilddirektors Raivis Ragainis; 

Komisijas locekļi: 

 Lolita Konoščenoka, personas kods [..], dzīvo [..], Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads,  dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

 Ineta Šeinova - Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja; 

 Andris Rutko - Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs. 

3. Uzdot šī Lēmuma 2.punktā norādītajai komisijai, viena mēneša laikā pēc šī lēmuma 

stāšanās spēkā, nodot dzīvojamās mājas “Neretas 1”,Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads apsaimniekošanas funkcijas nodot  dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Lolitai Konoščenokai, personas kods [..], dzīvo [..], Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads. Vienlaicīgi nodot esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par 

apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto 

apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un uzkrājumiem, māju lietas. 

4. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo 

dzīvokļu apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni- 

Daugavieši" un pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek 

apturēti, līdz iepriekšējā periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

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

īpašnieku pilnvarotajai personai Lolitai Konoščenokai un Vīpes pagasta pārvaldei. 

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

 

 

14. 

Par 2016.gada 23.marta Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmuma (protokols Nr. 

5.,17.p.) “Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres pagastā” atcelšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs.  

   

 Izsakās O.Stalidzāns, paskaidro I.Stupāne. Izsakās V.Golubevs, J.Pastars. 



 

Izskata 2016.gada 3.maijā saņemto S. P., personas kods [..], iesniegumu, kurā 

iesniedzēja, atsakās  no  dzīvokļa “Rozessalā 1A”-4, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2016.gada 23.martā, pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.5., 17.p.) 

“Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres pagastā”, kurā dome pēc S. P. iesnieguma, piekritusi 

mainīt no dzīvojamās telpas “Rozessala 10”-18, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads uz 

“Rozessala 1A”-4, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

2. Saskaņā ar augstāk minēto lēmumu, S. P., viena mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas bija jāpārslēdz dzīvojamo telpu īres līgums. Lēmumā noteiktā termiņā līgums nav 

noslēgts, nav reāli notikusi dzīvokļu maiņa. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un Mežāres pārvaldes vadītājas ierosinājumu, 

atceļams 2016.gada 23.marta Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmums (protokols Nr. 5.,17) 

“Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres pagastā” 

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

„atturas”- Oļģerts Stalidzāns (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2016.gada 23.marta Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 

5.,17.p.) “Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres pagastā”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

 

 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Juriste I.Stupāne lūdz papildināt lēmuma 1.punktu ar vārdiem : “ ar 2016.gada 1.maiju”. 

Izsakās V.Stiebriņa, skaidro I.Stupāne. Jautā P.Gravāns, atbild J.Pastars.  

 

Izskata 2016.gada 27.aprīļa saņemto I. R., personas kods [..], iesniegumu. Iesniedzēja, 

vēlas atteikties no dzīvokļa “Rozessalā 31”-5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads ar 

2016.gada 1.maiju. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas  

akcepts par īres līguma izbeigšanu ar iesniedzējas norādīto datumu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un Mežāres pārvaldes vadītājas informāciju, 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 2016.gada 1.martā ar  I. R. noslēgts Dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.235/2016, uz dzīvojamām telpām nav parāds, telpas ir nodotas pagasta 

pārvaldei. 

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 (14 

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

1. Izbeigt 2016.gada 1.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.235/2016 ar 

2016.gada 1.maiju. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

 

16. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 5.maijā saņemto R. B. iesniegumu, kurā lūdz  ar 2016.gada 6.maiju 

lauzt 2015.gada 31.jūlija Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.8-

47/15/28. 

 Izskatot augstāk minēto iesniegumu un Variešu pārvaldes vadītāja informāciju, 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 2015.gada 31.jūlijā ir noslēgts starp pašvaldību un 

R.B. Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgums Nr.8-47/15/28,  uz dzīvojamām 

telpām ir  parāds  140.09 EUR apmērā, telpas ir nodotas pagasta pārvaldei. 

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 (14 

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

1. Izbeigt 2015.gada 31.jūlija Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu 

Nr.8-47/15/28. 

2. Uzdot R. B., viena mēneša laikā veikt galīgo norēķinu par parādu, kopīgā summa 

140.09 EUR apmērā, par dzīvokli Nr.1, “Māja  Nr.4”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

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

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Variešu pagasta pārvaldes vadītājam. 

 

 

 

17. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 3.maijā  saņemts A. S., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta: [..], 

Mežāres pagasts, Krustpils  novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli  pēc adreses 

“Rozessala 31” -5. 



 No Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums, ka piešķirams dzīvoklis 

pēc adreses: “Rozessala 31” dzīvoklis Nr.5, Mežārē, Mežāres pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

līgumu uz vienu gadu. 

 Pamatojoties uz Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
2
pantu, 

saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts un 15.panta pirmās daļas 

9.punkts, izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu 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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. S., uz dzīvokli Nr.5 mājā “Rozessala 31”, 

Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, slēdzot līgumu uz vienu gadu.  

2. A. S., viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. S. neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz vienu gadu ar A. S. un nodot dzīvokli Nr.5 mājā “Rozessala 31”, Mežāre, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - 

Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres līguma.   

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

      

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 2.maijā saņemts I. V., personas kods [..], adrese: [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli “Rozessalā 1A”- 4. 

 No Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvojamo 

platību  pēc adreses  “Rozessala 1A” dz.4, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads  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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības I. V., uz dzīvokli Nr.4 mājā “Rozessala 1A”, 

Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p25.2


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

īres līgumu uz dzīvokli Nr.4 mājā “Rozessala 1A”, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja I. V. neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar I. V. un nodot dzīvokli Nr.4 mājā “Rozessala 1A”, Mežāre, Mežāres  pagastā, 

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. 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 29.aprīlī saņemts I. P., personas kods [..], adrese: [..], Variešu pagasts, 

Krustpils novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa piešķiršanai pēc 

adreses  “Māja Nr.2” dz.3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības I. P., uz dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.2”, 

Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

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

līgumu uz dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.2”, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja I. P. neizpilda šo nosacījumu, 

tiks uzskatīts, ka 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 I. P. un nodot dzīvokli Nr.3 mājā “Māja Nr.2”, Varieši, Variešu  pagastā, 

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. 

      



20. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

Paskaidro I.Stupāne. 

 

Izskata 2016.gada 26.aprīļa  saņemto J. S., personas kods [..], dzīv. [..], Jēkabpils, 

iesniegumu, kurā lūdz dzīvokli Spunģēnu centrā. 

 Papildus iesniedzēja iesniegumam, ir saņemta Krustpils pagasta pārvaldes 2016.gada 

27.aprīļa  vēstule Nr.5-8/16/21 “Par dzīvojamo platību”, kurā norādīts, ka  brīvas dzīvojamās 

platības Krustpils pagastā nav, tāpēc  izveidojusies dzīvokļu rindā.  

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

pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

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

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Uzņemt Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.6  J. S., 

personas kods [..], dzīvojošu [..], Jēkabpilī.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

 

21. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils  novada pašvaldībā 2016.gada 23.aprīlī  ir saņemts I. I., personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Kūku pagasts, Krustpils novads iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/16/908) ar lūgumu 

atsavināt dzīvokli pēc adrese Zīlānu ielā 122-12, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar I. I., 2015.gada 2.oktobrī ir noslēgts 

dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgums Nr.6-47/15/87.   

Zīlānu ielā 122-12, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5670 900 

8471, ir ierakstīts zemesgrāmatā,  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1000 0007 7495 - 12. Dzīvokļa un  kopīpašuma domājamās 

daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastrālā vērtība ir 2391.53 EUR. 

1. Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2016.gada 3.maija  vērtējumu – nekustamā 

īpašuma Krustpils novadā, Kūku pagastā, Zīlāni, Zīlānu iela 122-12, kadastra Nr. 5670 900 

8471,   tirgus vērtība  ir 2 500 EUR. 

2. Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 

12.81 EUR,    un novērtēšanu sastādās 70.00 EUR,  dzīvokļa inventarizācija 85 EUR 

3. Ņemot vērā to, ka kadastrā vērtība ir lielāka nekā tirgus vērtība, tad pašvaldībai 

vērtības noteikšanai, summējama kadastrālā vērtība, pieskaitot pašvaldības izdevumus, kas 

kopā sastādās 2667.81 EUR.  

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un 

piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 



5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli Nr.12 Zīlānu ielā 122, Zīlānos, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  kopīpašuma  

590/7790 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 59 kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Zīlānu ielā 122-12, Zīlāni, Kūku 

pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2667.81 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, I.I. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. 

5.Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

 

 

22.  

Par atteikumu piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils  novada dome izskatīja G. R., personas kods [..], dzīvojoša [..], Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk-iesniedzējs) 2016.gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt pašvaldības dzīvokli sakarā ar to, ka ir kopīga ģimene un ir nepieciešams savs 

dzīvoklis.  

 1. Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus tika konstatēts:  

1.1. Iesniedzēja deklarētā dzīves vieta kopš 2014. gada 3.aprīļa (uz radniecības pamata ar J. G.) 

ir adrese [..], Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, ko apliecina dati Iedzīvotāju reģistra datu 

bāzē (skat. 10.05.2016.).  

1.2. Bez iesniedzēja vēl dzīvoklī ir deklarētas divas pilngadīgas personas.  

13. Dzīvoklis ir pašvaldības, par kuru slēgts īres līgums ar J. G..  Uz  dzīvokli ir parāds  879.71 

EUR. 

 2. Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otro daļu, kas nosaka, ka īrnieka ģimenes 

locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem 

kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām. 

Ņemot vērā, ka Iesniedzējs arī ir pilngadīgs, viņam ir solidāra mantiska atbildība par pašreizējo 

dzīvokļa parādu, kurā viņam ir deklarēta dzīvesvieta. 

 3. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrajai daļai, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 



pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, t.sk. izvērtēt dzīvojamās platības piešķiršanas 

gadījumā. 

 4. Bez tam, vietējām pašvaldībām sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā savā 

teritorijā dzīvojošām personām ir atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā”, kurš nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma 

risināšanā (likuma 1.pants).  

 5. Likuma 3.pantā uzskaitīti palīdzības veidi, kādus pašvaldībām ir pienākums sniegt 

iedzīvotājiem: 1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana; 2) sociālā 

dzīvokļa izīrēšana; 3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu; 4) palīdzība īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu; 5)pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres 

maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai; 5
1
) 

dzīvokļa pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības; 6) 

vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam; 7) 

vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana; 8) dzīvojamās telpas remonts; 

9) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai; 10) palīdzība dzīvojamās mājas 

renovācijai vai restaurācijai. 

 6. Likuma 6. Panta pirmā un trešā daļa nosaka, ka: 

(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.
1
panta pirmajā daļā un 

27.
2
panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida 

iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas 

apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. 

(3) Personas iesniegumu palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par personas atzīšanu par 

tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida palīdzības 

saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību pieņem pašvaldības 

dome vai tās deleģēta institūcija. Par lēmuma pieņemšanu pašvaldība iesniedzējam uz tā 

norādīto adresi nosūta rakstveida paziņojumu. 

 7. Skatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu (t.sk.lēmuma 

pieņemšanu par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli), iestādei ir jāpārbauda, vai pastāv labvēlīga 

administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumi, proti, vai pastāv apstākļi, lai iesniedzējam  

piešķirtu īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli. Izdot šādu aktu iestādei ir pamats vienīgi tad, ja 

pastāv visi tā izdošanas priekšnoteikumi. 

8. Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas tiek izīrētas šādām personu 

kategorijām: 

8.1. personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība; 

8.2. personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām;  

8.3. personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

9. Pie personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, pieder tās personas, kuru īrētā vai 

īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes avārijas rezultātā, ja persona šajā 

dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja.  

10. Likuma 14.panta pirmā daļa un septītā daļa nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu 

nodrošināmas pirmām kārtām, t.i., personas, kurām saskaņā ar likumu " Par dzīvojamo telpu 

īri" sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas.  

11. Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus ir secināms, ka konkrētajā gadījumā 

radušies apstākļi nav uzskatāmi par tādiem, kad pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā t.i., piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli, jo neizpildās Likuma 13. 

un 14. pantā noteiktie kritēriji.  

Ņemot vērā konstatētos faktus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā”6.panta trešo daļu, 13. un 14.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu 



īri” 10.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu,  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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atteikt piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli G. R., personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

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

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

dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts. 

 

 

23. 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata  A. A., personas kods [..], dzīv.: [..], Vīpe, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, 20.04.2016. iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

dzīvojamās mājas “Neretas 7”-8, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, telpu grupas kadastra 

apzīmējums 5696 004 0404 001, piekrītošās domājamās daļas no zemes. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Dzīvoklis Nr.8, “Neretas 7”, Vīpē, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, 1996.gada 

12.novembrī iegādāts no paju sabiedrības “Vīpe” likvidācijas komisijas; 

2. Daudzdzīvokļu mājai “Neretas 7” piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 

9355. Zemes gabala kopējā platība 559.7 kvm. Dzīvoklim Nr.8 piekrīt  743/5597 

domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

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

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

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

un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka 

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

kura dzīvojamā māja uzcelta. 

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

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

bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

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

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

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

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

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

dome nolemj: 

1. Nodot A. A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Neretas 7” piesaistītā 

zemes gabala  (kadastra Nr. 5696 004 0404 001) piekrītošās 743/5597 domājamās daļas 

no ēkai piesaistītā zemes gabala. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanās projektu par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības šīm lēmumam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

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


3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt vienošanos  

ar A. A. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

 

 

24. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalna 

Stimbināja”  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas 

Nr.40003783960, juridiskā adrese: Rīgas iela 150-301, Jēkabpils,   2016.gada 9.maija 

iesniegumu Nr.19-03.3/5 “Par lēmuma pieņemšanu”, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalna Stimbināja”, Mežāres pagastā Krustpils 

novadā ar kadastra Nr.5676 005 0041. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Stimbināja”, 

Mežāres  pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0041. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0041 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.0 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2.0 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Kalna Stimbināja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 4.8 ha platībā (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 4.8 ha piešķirt nosaukumu 

“Jaunkalna Stimbināja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 



 

25. 

Par zemes gabala sadalīšanu Variešu pagastā 

   

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz MK 12.04.11. noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Zemes ierīcības likuma, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

„Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, 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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 

Atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56940070219 divos atsevišķos 

īpašumos neizstrādājos zemes ierīcības projektu: 

- atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940070219 - 0.03 ha, (pēc 

atdalīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta); 

- jaunizveidotajam īpašumam noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Paliekošajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

 

 
 

 

 



26. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrības 

“Dzirnakmens” reģ. Nr. 40008191460,  juridiskā adrese Neretas 8-14, Vīpe, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 2016.gada 9.maija  iesniegums, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960040446 - 0.10 ha, pēc adreses “Vālodzīte”, Vīpes 

pagasts Krustpils novads, aktīvās atpūtas zonas izveidošanai. 

   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",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 (14 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrībai “Dzirnakmens”, reģ. Nr. 

40008191460, juridiskā adrese Neretas 8-14, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960040446- 0.1 ha 

platībā.  

            2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 7 gadiem no 2016.gada 25.maija līdz 2023.gada 

24.maijam. Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti 

grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

Lēmumam  “Par zemes vienības daļas 

 iznomāšanu Vīpes pagastā” 

 

Zemes vienības 5696 004 0446 daļa 0.10 ha 

 
 

 

27. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar E. L., personas kods [..], dzīvo: [..], Kūku pagasts, 

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

ar vienu murdu Daugavas upē, 2016. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi 

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

„Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada 

pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu 

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

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



Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā:  

E. L., personas kods [..], dzīvo: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

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

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

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

pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā Nr.LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

28. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 18.04.2016.  saņemts nekustamā īpašuma [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieces  L. D. iesniegums ar lūgumu anulēt viņas īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu T. R.. 

            Uz nekustamo īpašumu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības 

nostiprinātas L. D.,  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  T. R., deklarētā dzīvesvieta [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā un līdz 2016.gada 5.maijam 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats būt deklarētam adresē  [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 19.04.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/411 ierakstītā vēstulē nosūtīts uz T. R. deklarēto adresi. T. R. 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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par T.R. deklarēto dzīvesvietu [..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot T.R.. 

 

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

Lēmumu izsūtīt:  [..] 

 

 

29. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 18.04.2016.  saņemts nekustamā īpašuma [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieces  L. D. iesniegums ar lūgumu anulēt viņas īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu A. Ā. M.. 

            Uz nekustamo īpašumu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības 

nostiprinātas L. D.,  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. Ā. M. deklarētā dzīvesvieta [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā un līdz 2016.gada 5.maijam 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats būt deklarētam adresē  [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 19.04.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/410 ierakstītā vēstulē nosūtīts uz A.M. deklarēto adresi. A.M. 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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

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

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. Ā. M.. 

 

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



Lēmumu izsūtīt:  [..] 

 

 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 18.04.2016.  saņemts nekustamā īpašuma [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieces  L. D. iesniegums ar lūgumu anulēt viņas īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu J. K.. 

            Uz nekustamo īpašumu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības 

nostiprinātas L. D.,  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  J. K., deklarētā dzīvesvieta [..], Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā un līdz 2016.gada 5.maijam 

iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats būt deklarētam adresē  [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 19.04.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/409 ierakstītā vēstulē nosūtīts uz J. K. deklarēto adresi. J. K. 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 (14 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par J. K. deklarēto dzīvesvietu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot J. K.. 

 

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

Lēmumu izsūtīt:  [..] 

 

 

31. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs. 

 



Krustpils novada pašvaldībā saņemts biedrības “InSpe” reģ. Nr. 40008250548, juridiskā 

adrese “Kūkas  Nr. 2”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 2016.gada 16.maija  

iesniegums, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 005 0218-0.034 ha platībā (pielikumā skice), projekta “Bērnu autoskolas apmācības 

laukuma izveide” realizācijai un projekta atbalsta gadījumā slēgt zemes nomas līgumu uz 9 

gadiem. 

   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", 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 (14 balsis), „pret”-  

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

 

1. Iznomāt biedrībai “InSpe” reģ. Nr. 40008250548, juridiskā adrese “Kūkas  Nr. 2”-10, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0218 

daļu - 0.034 ha platībā.  

            2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 9 gadiem projekta “Bērnu autoskolas apmācības 

laukums”  atbalsta gadījumā. Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var 

mainīties, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā 

arī tādā gadījumā, ja mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

 

 

32. 

Par pašvaldības kustamās mantas trešās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo R.Ragainis. 

J.Pastars jautā kādā stāvoklī ir automašīna. Atbild R.Ragainis. Izsakās M.Kalniņš, 

paskaidro R.Ragainis. 

 

2016.gada 20.aprīlī, Krustpils  novada pašvaldība pieņēma lēmumu (prot. Nr. 6.,44) 

“Par pašvaldības kustamas  mantas atkārtotas izsoles rīkošanu”. Atbilstoši domes 

apstiprinātiem izsoles noteikumiem, transportlīdzekļa - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas 

numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998., nosacītā cena 960  EUR  bez PVN,  izsoles laiks- 
2016.gada 13.maija,  plkst.10.00.  

Ņemot vērā, ka uz izsludināto izsoli, izsoles noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens 

izsoles dalībnieks, līdz ar to kustamās mantas otrā izsole ir nesekmīga. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

1.apakšpunktu; 32.panta ceturto daļu, organizējama atkārtota izsole un  piemērojams 

sākumcenas  samazinājums, ne vairāk kā par 60 procentiem, 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 (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Atzīt transportlīdzekļa - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacītā cena 960  EUR  bez PVN,  otro izsoli (2016.gada 13.maija,  

plkst.10.00) par nesekmīgu. 

2. Noteikt transportlīdzeklim  AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacīto cenu 480  EUR  bez PVN. 



3.  Uzdot Krustpils novada pašvaldības  Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai, rīkot trešo kustamas mantas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli, par kustamās mantas - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacīto cenu 480 EUR  bez PVN. 

4. Apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5. Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv  sadaļā / IZSOLES.  

6. Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijai iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

 

 

33. 

Par Krustpils pamatskolas skolēnu un skolotājas apbalvošanu 

 

 Jautā V.Golubevs, atbild R.Ragainis. 

V.Stiebriņa paskaidro kā notika sacensības. 

Jautā M.Felss, atbild K.Pabērzs. 

Izsakās K.Pabērzs, V.Golubevs. 

 

 2016.gada 16.maijā Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils pamatskolas 

direktores Vijas Stiebriņas iesniegums ar lūgumu novērtēt un apbalvot par sasniegumiem 

Eiropas mērogā Krustpils pamatskolas skolēnus un skolotāju Maiju Kīni, kuri piedalījās 

Eiropas Centrālās bankas rīkotajās sacensībās „Eiro skrējiens” („Euro Run”).  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem 

– Goda rakstu un Atzinības rakstu” 2.pielikuma „Krustpils novada vispārizglītojošo skolu 

skolēnu un pedagogu apbalvošanas kārtība” 11.punktu un skolēnu izcīnītajām vietām, 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 (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Juris 

Puriškevičs ( 1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apbalvot ar naudas balvu par sasniegumiem Eiropas Centrālās bankas rīkotajās sacensībās 

„Eiro skrējiens”: 

1.1. Krustpils pamatskolas 6.a klases skolnieku A. Dz. par izcīnīto 1.vietu ar 60 eiro; 

1.2. Krustpils pamatskolas 5.a klases skolnieci P. K. par izcīnīto 2.vietu ar 50 eiro; 

1.3. Krustpils pamatskolas 6.a klases skolnieku R. B. par izcīnīto 4.vietu ar 30 eiro; 

1.4. Krustpils pamatskolas 5.a klases komandu (P.K., E.K., A.A., V.K.) par izcīnīto 1.vietu 

komandu sacensībās ar 100 eiro; 

1.5. Krustpils pamatskolas 6.a klases komandu (A.Dz., R.B., S.S., R.R.) par izcīnīto 2.vietu 

komandu sacensībās ar 80 eiro; 

1.6. Krustpils pamatskolas skolotāju Maiju Kīni ar 60 eiro. 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve. 

 

34. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 16.maija Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa 

Pabērza, personas kods [..], iesniegumu, Krustpils novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu 

Nr.54, protokols Nr.5 “Par neizmantoto ikgadējā apmaksātā papildus atvaļinājuma pārcelšanu 



Krustpils novada domes priekšsēdētājam”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma  42.panta pirmo un devīto daļu, Darba likuma 149., 150. un 

151.panta pirmās daļas 3.punktu, Krustpils novada pašvaldības Atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikuma 31. un 32.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 (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas kods [..]: 

1)  ikgadējo apmaksāto papildus atvaļinājuma 1 (vienu) darba dienu 2016.gada 23.maijā, par 

laika periodu no 20.06.2014. līdz 19.06.2015.; 

2) ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas, t.i. 10 (desmit) darba 

dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2016.gada 24.maija līdz 2016.gada 

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

2. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 

32.punktu, piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam pabalstu 50% 

apmērā no mēnešalgas. 

3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes (atvaļinājuma) laikā no 

2016.gada 23.maija līdz 2016.gada 06.jūnijam (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. 11.40 

Sēdes vadītājs    (1. -33. jautājums) K.Pabērzs 

Sēdes vadītājs    (34. jautājums) G.Kalve 

Sēdes protokolētājs                                                                                                         I.Randoha 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

18.05.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.05.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.7., 8.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu 

amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums 

 
I. Nolikumā lietotie termini 

 

1. Amatiermāksla – cilvēka radoša izpaušanās un līdzdalība kultūras izzināšanas, 

radīšanas, pārmantošanas, tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no 

kultūras identitātes apzināšanās un uzturēšanas, t.sk., nemateriālā kultūras mantojuma 

izzināšanas, uzturēšanas un pārmantošanas formām. 

2. Amatiermākslas kolektīvs – viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības 

personu grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, 

mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes jomām. Ar savu darbību amatiermākslas 

kolektīvs iespēju robežās tiecas sasniegt iespējamos augstākos rezultātus 

mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, novada, reģiona, valsts vai 

starptautiska mēroga pasākumos, bet no šīs darbības negūst peļņu. Amatiermākslas 

kolektīva darbība vērtējama ne tikai kā tās dalībnieku talantu attīstīšanas un izglītošanas 

iespēja, kvalitatīvs brīvā laika pavadīšanas veids, bet arī kā dažādu vecumu, tautību un 

sociālo grupu iedzīvotāju savstarpējo attiecību harmonizēšanas līdzeklis. 

3. Amatiermākslas kolektīva vadītājs – mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, 

režisors – persona, kuram ir atbilstoša kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai 

dejas žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs. Vadītājs pienākumus veic 

atbilstoši pasūtītāja uzdevumiem, saskaņā ar uzņēmuma vai pakalpojuma līguma 

noteikumiem. 

4. Amatiermākslas kolektīva speciālists – vadītāja asistents, repetitors, kocertmeistars – 

persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai 

dejas žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs un kurš strādā kolektīva 

vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu, 

izrāžu un koncertdarbību. Pienākumus veic atbilstoši pasūtītāja uzdevumiem, saskaņā ar 

uzņēmuma vai pakalpojuma līguma noteikumiem. 

5. Dziesmu un deju svētku dalībnieki – dziesmu un deju svētkiem gatavojas un tajos var 

piedalīties kori, tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopas (kolektīvi), pūtēju 

orķestri, lietišķās mākslas studijas un amatierteātri u.c. 

6. Interešu grupa (pulciņš, kopa, klubs, apvienība u.c.) – cilvēku brīvprātīga apvienība 

ar kopīgām interesēm, kas darbojas dejas, vokālā, teātra, literatūras, mākslas, rokdarbu, 

mailto:novads@krustpils.lv


floristikas, intelektuālajā u.c. jomā. Interešu grupas darbībā liela nozīme tiek piešķirta 

izglītojošam aspektam, savstarpējai komunikācijai, pieredzes apmaiņai. Netiek prasīta 

dalība publiskos pasākumos. Interešu grupa var darboties bez kvalificēta vadītāja. Darba 

procesā atsevišķas interešu grupas var izveidoties par amatiermākslas kolektīviem. 

7. Koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetences, kurš strādā 

kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu 

procesu un koncertdarbību. Pienākumus veic atbilstoši pasūtītāja uzdevumiem, saskaņā 

ar uzņēmuma vai pakalpojuma līguma noteikumiem. 

8. Kultūras mantojums – sastāv no uzkrāto resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no 

pagātnes un kas,  neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīts 

par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī 

vidi, kas izveidojusies, laikam ejot, cilvēku un vietu mijiedarbībā. 

9. Nemateriālais kultūras mantojums – UNESCO „Konvencija par pasaules kultūras un 

dabas mantojuma aizsardzību” par nemateriālo kultūras mantojumu atzīst paražas, 

spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus 

instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos 

gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo nemateriālo kultūras 

mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no 

jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas veido 

viņas identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību 

un cilvēka radošo darbību. Nemateriālais kultūras mantojums cita starpā izpaužas arī kā 

mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma 

nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, zināšanas un prasmes, kas saistītas 

ar dabu un Visumu, tradicionālās amata prasmes. 

10. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana – darbības, kuru mērķis ir nodrošināt 

nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā identifikāciju (atpazīšanu), 

dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, vērtības 

nostiprināšanu, tālāknodošanu, it īpaši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību, kā 

arī atdzīvināt šāda mantojuma dažādus aspektus.  

11. Tautas māksla - vēsturiski veidojies termins, kas apzīmē indivīdu un dažādu interešu, 

sociālo un etnisko grupu līdzdalību nacionālās kultūras procesu veidošanā ar mērķi 

izzināt, uzturēt un saglabāt esošās un radīt jaunas kultūras vērtības. Mūsdienās tautas 

māksla veidojas amatiermākslas kustības, tautas tradīciju un profesionālās mākslas 

mijiedarbībā. 

12. Tradicionālā kultūra, t.sk., folklora – ir tradīcijās balstīts daiļrades kopums, kas 

izteikts caur kādu grupu vai indivīdu un tiek atzīts par tās mantojumu, ciktāl tas 

atspoguļo kopienas kultūras un sociālo identitāti un vispārpieņemtās vērtības; tā tiek 

nodota mutvārdu ceļā, atdarinot vai citādi. Tradicionālās kultūras formas, cita starpā ir 

valoda, literatūra, mūzika, deja, spēles, mitoloģija, rituāli, paražas, amatu prasmes, 

arhitektūra un citas mākslas prasmes. 

 

II. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

13. Mērķi: 

13.1. nodrošināt kultūrvides attīstību Krustpils novadā; 

13.2. nodrošināt iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;   

13.3. uzturēt pienācīgi augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni; 

13.4.veicināt kultūras saglabāšanas, uzturēšanas, atjaunotnes un amatiermākslas 

jaunrades procesu; 

13.5. veicināt kultūras sakaru attīstību un novada amatiermākslas kolektīvu veikumu 

popularizēšanu Latvijā un pasaulē. 

14. Uzdevumi: 



 14.1.vietējā kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, kas 

ietver sevī tradīciju savdabības izkopšanu un pārmantojamību veicinošu pasākumu 

organizēšanu; 

 14.2. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa 

nodrošināšana, kolektīvu dalība Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanā un 

norisēs; 

 14.3. iesaistīšanās pagasta, novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos; 

 14.4. dalība reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, sekmējot Krustpils 

novada tradicionālās kultūras un iedzīvotāju jaunrades sasniegumu popularizēšanu. Dalība 

Krustpils novada starptautisko sadarbības partneru rīkotajos pasākumos un projektos. 

 

III. FINANSĒŠANAS PRIEKŠMETS, KĀRTĪBA, MĒRĶIS UN PRIORITĀTE 

 

15. Nolikums reglamentē amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību, darbību, Krustpils 

novada kultūras namu un Vīpes pagasta kluba amatiermākslas kolektīvu vadītāju un 

speciālistu, kuriem ir atbilstoša izglītība un kompetence (2.pielikums), pakalpojuma 

samaksu. 

16. Krustpils novada kultūras namu un Vīpes pagasta kluba (turpmāk – Kultūras iestādes) 

amatiermākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, ir tiesīgi saņemt finansējumu no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību. 

17. Pašvaldība piešķir finansējumu amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu 

pakalpojuma samaksai un likumā noteikto nodokļu maksājumiem, ja kolektīvs ir 

reģistrēts noteiktā kārtībā pagasta pārvaldē:  

17.1. ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, atbilstoši 1.pielikumā un 

3.pielikumā minētajai kolektīva kategorijai, Pašvaldība slēdz uzņēmuma vai 

pakalpojuma līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samaksu paredzot attiecīgo 

Kultūras iestāžu budžetā; 

 17.2. amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu pakalpojuma apmaksas apmērs, 

ņemot vērā šo nolikumu, tiek noteikts uzņēmuma vai pakalpojuma līgumā;  

17.3. amatiermākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti par uzņēmuma vai pakalpojuma 

līgumā sniegto pakalpojumu var saņemt piemaksu no valsts budžeta piešķirtās 

mērķdotācijas, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

18. Jauns amatiermākslas kolektīvs pašvaldības Kultūras iestādē uzsāk savu darbību, 

iesniedzot pēc noteiktas formas aizpildītu amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketu 

(4.pielikums), ja tā lietderību un nepieciešamību akceptējis attiecīgā pagasta kultūras 

darba organizators un saskaņojis attiecīgās pārvaldes vadītājs, un iestādes budžetā šim 

mērķim ir atbilstoši finanšu līdzekļi. 

19.  Amatiermākslas kolektīvu sadalījumu kategorijās sagatavo pagasta kultūras darba 

organizators un apstiprina pagasta pārvaldes vadītājs.  

20.  No Pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums Krustpils novada amatiermākslas 

kolektīvu darbības nodrošināšanai, kas iekļauts Krustpils novada kultūras iestādes 

budžetā ar mērķi: 

20.1. atbalstīt Krustpils novada amatiermākslas kolektīvu regulāru darbību un 

kultūrvides attīstību; 

20.2. nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju 

svētku procesa nepārtrauktību; 

20.3.sekmēt pieejamību amatiermākslai un iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu; 

20.4. saglabāt tautas tradīcijās sakņotās prasmes un sekmēt amatiermākslas 

daudzveidību, rosinot māksliniecisko jaunradi; 

20.5. uzturēt kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni; 



20.6. veicināt Krustpils novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un 

pasaules mēroga pasākumos. 

21. Finansējumu amatiermākslas kolektīvs nākamajam budžeta gadam var saņemt, ja tiek 

izpildīti sekojoši kritēriji: 

 21.1. amatiermākslas kolektīvs darbojās kādā no Kultūras iestādēm; 

 21.2. amatiermākslas kolektīvs ir ieguvis mākslinieciskās kvalitātes novērtējumu 

novada, reģiona un/vai valsts rīkotajā amatiermākslas kolektīvu skatē, ko noteikusi Pašvaldības 

un /vai Latvijas Republikas Kultūras ministrijas noteiktas valsts institūcijas apstiprināta 

ekspertu žūrija; 

 21.3. amatiermākslas kolektīvs gada laikā ir piedalījies Krustpils novada, pagastu 

rīkotajos pasākumos un/vai starptautiskas nozīmes norisēs; 

 21.4. jaundibināts amatiermākslas kolektīvs pretendēt uz Pašvaldības budžeta piešķirtu 

papildu finansējumu, kas iekļauts Pašvaldības kultūras iestādes budžetā, var pēc pilna 

kalendārā gada darbības; 

 21.5. kolektīvā ir nodrošināts regulārs un pilnvērtīgs mēģinājumu process. 

22. Pagasta kultūras darba organizators mēneša laikā pēc Pašvaldības budžeta 

apstiprināšanas iepazīstina amatiermākslas kolektīvu ar piešķirto finansējumu tā 

darbībai. 

23. Prioritāri atbalstāmi ir amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku 

procesa nepārtrauktību. 

24. Pašvaldība amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai nodot bezatlīdzības 

izmantošanā telpas, iekārtas un savu mantu, bet amatiermākslas kolektīvi bez atlīdzības 

piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos.  

  

IV. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS UZSĀKŠANA 

 

25. Amatiermākslas kolektīvs Krustpils novadā var veidoties pēc pagasta pārvaldes 

vadītāja, Kultūras darba organizatora vai novada iedzīvotāju rakstiska ierosinājuma. 

Amatiermākslas kolektīvs tiek izveidots ar pagasta pārvaldes rīkojumu, pēc pagasta 

kultūras darba organizatora un attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja kopīga izvērtējuma 

kolektīva nepieciešamībai. Par pamatu rīkojumam ir izvērtējums un saskaņota aizpildītā 

amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketa (4.pielikums). 

26. Amatiermākslas kolektīvs, kas savu darbību ir uzsācis pirms šī nolikuma spēkā stāšanās 

un atbilst visām amatiermākslas kolektīva prasībām, turpina darboties, ņemot vērā 

nolikumu, un aizpildot kolektīva darbības anketu (5.pielikums). 

 

V. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBA ORGANIZĒŠANA 

 

27. Amatiermākslas kolektīva pilns nosaukums un piederība atspoguļojas Kultūras iestādes 

darbu reglamentējošos dokumentos. 

28. Amatiermākslas kolektīva mēģinājumu grafikus sagatavo amatiermākslas kolektīva 

vadītājs un saskaņo tos ar pagasta kultūras darba organizatoru. 

29.  Amatiermākslas kolektīviem, kas darbojas Kultūras iestādē un kuru vadītājiem 

samaksa par sniegto pakalpojumu tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir 

jāpiedalās skatēs, koncertos un Krustpils novada un pagastu rīkotajos pasākumos. 

30. Ja amatiermākslas kolektīvs pārtrauc savu darbību, tad pagasta kultūras darba 

organizators veic nepieciešamās izmaiņas visos dokumentos. 

31. Amatiermākslas kolektīva vadītājs pēc noslēgtā līguma termiņa beigām kopā ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz atskaiti par kolektīva darbību aizpildot 

9.pielikumu. 

 

 



VI. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

 

32. Uzsākot dalību amatiermākslas kolektīvā, dalībnieks aizpilda iesnieguma veidlapu 

(7.pielikums). Ja amatiermākslas kolektīva dalībnieks ir nepilngadīgs, iesnieguma 

veidlapu aizpilda viens no vecākiem vai aizbildnis (8.pielikums). 

33. Amatiermākslas kolektīva vadītājs visus amatiermākslas kolektīva dalībnieku 

iesniegumus nodod pagasta kultūras darba organizatoram, kurš sagatavo katra 

amatiermākslas kolektīva dalībnieku instruktāžas lapu (6.pielikums). 

34. Amatiermākslas kolektīva vadītājs un pagasta kultūras darba organizators saņemot, 

apstrādājot, uzglabājot, izmantojot personas datus, ievēro Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma prasības. 

 

VII. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVA DARBA NOVĒRTĒŠANA 

 

35. Amatiermākslas kolektīva darbības vērtēšana notiek vienu reizi gadā pēc kolektīva 

vadītāja aizpildīta 9.pielikuma saņemšanas. Vērtēšanu veic pagastu kultūras darba 

organizatori, attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs un Jēkabpils novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras pārvaldes speciāliste kultūras jautājumos. 

36. Pēc izvērtēšanas tiek noteikta katra kolektīva kategorija (1.pielikums), vērtējot 

amatiermākslas kolektīva atskaiti un ņemot vērā pagasta kultūras darba organizatora 

sniegto informāciju par kolektīva darbu. Vērtēšanas rezultātus ieraksta protokolā 

(10.pielikums) . 

37. Jaunizveidotam kolektīvam līdz kārtējai vērtēšanai piemēro zemāko kolektīva 

kategoriju savā darbības jomā.  

 

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

38. Papildinājumus un grozījumus nolikumā apstiprina Krustpils novada dome. 

39. Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

40. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krustpils novada domes 16.11.2011. lēmumu (protokols 

Nr.17., 9.p.) apstiprināto nolikumu „Krustpils novada amatierkolektīvu vadītāju 

finansēšanas kārtība”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

18.05.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.05.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.7., 10.p.) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ADMINISTRATĪVĀS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

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

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Krustpils novada pašvaldības administratīvā nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Krustpils novada 

domes (turpmāk – dome) izveidota struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju 

veikšanu.  

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas (LR) Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, 

domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā arī 

šo nolikumu.  

3. Nodaļu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbinieku darba apmaksai tiek 

piemērots Domes apstiprināts Atlīdzības nolikums. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, 

atsevišķām amatpersonām, pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām personām, savas 

kompetences ietvaros. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas struktūru, darbinieku skaitu un 

darbinieku amatalgas apstiprina Dome.  

6. Nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta 

parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz Nodaļas veidlapas ir tiesīgi Nodaļas vadītājs vai 

Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 

7. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem. 

8. Nodaļa ir tiešā pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā. 
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9. Nodaļas atrašanās vieta – Rīgas iela 150 a, Jēkabpils. 

II. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

10. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā dome, pieņem darbā 

pašvaldības izpilddirektors, slēdzot darba līgumu. 

11. Nodaļas vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

12. Nodaļas vadītājs: 

12.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu; 

12.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un 

pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem; 

12.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto 

konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu  ievērošanu; 

12.4. piedalās nodaļas darbinieku novērtēšanā un sniedz vadībai priekšlikumus par 

efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

12.5. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, nodrošinot 

nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

12.6. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku prombūtnēm (t.i. 

atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

12.7. piedalās vadības sanāksmēs; 

12.8. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas 

struktūru un personālu; 

12.9. saskaņo savas prombūtnes ar izpilddirektoru; 

12.10. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.  

13. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītājs. 

14. Nodaļas darbinieku skaitu, amatus un atlīdzību nosaka ar domes lēmumiem un atbilstoši 

atlīdzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

15. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors, slēdzot 

darba līgumu vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 

16. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram un tieši pakļauti 

nodaļas vadītājam.  

17. Nodaļas darbinieki veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprinātajiem 

amatu aprakstiem. Katrs Nodaļas darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu 

savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu 

saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem. 

18. Sagatavo lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju sēdēm savas 

kompetences ietvaros, saskaņojot ar juristu. 

19.Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju. 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI 

20. Nodaļai, sekmējot domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu ir šādas funkcijas: 



20.1. nodrošināt domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un atsevišķu domes izveidoto 

pastāvīgo komisiju darba organizatorisko un tehnisko atbalstu; 

20.2. nodrošināt domes un pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu pašvaldības klientu 

apkalpošanā; 

20.3. nodrošināt domes un pašvaldības lietvedību un dokumentu (t.sk. elektronisko) 

pārvaldību; 

20.4. nodrošināt domes un pašvaldības dokumentu uzkrāšanu, uzskaitīšanu un 

saglabāšanu; 

20.5. nodrošināt pašvaldības personāla vadību un personāla lietvedību; 

20.6. nodrošināt domes un pašvaldības juridisko atbalstu; 

20.7. nodrošināt un organizēt pašvaldības iepirkumus, 

20.8. nodrošināt informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, 

uzturēšanu un izmantošanu pašvaldībā; 

20.9. plānot, vadīt un koordinēt Pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību jautājumos; 

21. Nodrošinot domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un atsevišķu domes izveidoto pastāvīgo 

komisiju darba organizatorisko un tehnisko atbalstu, nodaļa: 

21.1. organizatoriski un tehniski sagatavo un nodrošina domes, pastāvīgo komiteju un 

atsevišķu komisiju sēdes; 

21.2. savlaicīgi izziņo domes, pastāvīgo komiteju un atsevišķu komisiju sēžu 

sasaukšanas laiku un darba kārtību;  

21.3. protokolē domes, pastāvīgo komiteju un atsevišķu komisiju sēžu gaitu un noformē 

protokolus; 

21.4. tehniski noformē domes dokumentu atvasinājumus un nodrošina to tālāko virzību; 

21.5. tehniski noformē domes vadības sagatavotos dokumentus; 

21.6. koordinē domes vadības apmeklētāju plūsmu; 

22. Nodrošinot domes un pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu pašvaldības klientu 

apkalpošanā, nodaļa: 

22.1. sniedz informāciju (klātienē, telefoniski, elektroniski) ar pašvaldību saistītos 

jautājumos novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem; 

22.2. sadarbojas ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamās 

informācijas iegūšanai un apmaiņai; 

22.3. uztur un regulāri aktualizē informāciju par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu, 

kā arī par valsts iestāžu sniedzamo pakalpojumu veidiem vai to saņemšanas kārtības 

izmaiņām; 

22.4. sniedz vispārīgu informāciju un konsultē par pašvaldības sniedzamajiem 

pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem; 

22.5. organizē apmeklētāju plūsmu un pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka; 

22.6. sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām sagatavo apmeklētāju 

pieņemšanas nodrošināšanai nepieciešamo sākotnējo izziņas materiālu; 

22.7. nodrošina pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pieņemto 

lēmumu pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti; 

22.8. sniedz informāciju par klienta iesnieguma virzību pašvaldībā; 

22.9. reģistrē ziņas par iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto 

ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju 

reģistrā; 

22.10.izsniedz ar dzīvesvietu saistītās izziņas pašvaldības teritorijā deklarētajām 

personām, 



22.11.veic ziņu par personu deklarēto dzīves vietu pārbaudi normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un sagatavo lēmumu projektus par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu, 

22.12.anulē ziņas par personas deklarēto dzīves vietu, pamatojoties uz novada Domes 

lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, 

22.13.Koordinē Krustpils novada pašvaldības konferenču zāles Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī izmantošanu. 

23. Nodrošinot domes un pašvaldības lietvedību un dokumentu pārvaldību, nodaļa: 

23.1. vada un koordinē lietvedības funkciju pašvaldībā, izstrādājot atbilstošus iekšējos 

normatīvos aktus, instrukcijas un reglamentus; 

23.2. organizē pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas Namejs 

(turpmāk – sistēma) uzturēšanu un attīstību; 

23.3. nodrošina pašvaldības administrācijā saņemto un nosūtāmo dokumentu 

reģistrāciju un operatīvu apriti sistēmā atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem 

normatīvajiem aktiem; 

23.4. kontrolē pašvaldībā izstrādāto dokumentu atbilstību tiesību aktiem, kuri 

reglamentē dokumentu noformēšanu; 

23.5. kontrolē atbilžu uz pašvaldības administrācijā saņemtajām vēstulēm, 

iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem savlaicīgu sagatavošanu un nosūtīšanu 

juridiskām un fiziskām personām; 

23.6. izvērtē klātienē iesniegto iesniegumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, pieņem, reģistrē un nodod tos izskatīšanai domes un pašvaldības vadībai un 

atbilstoši rezolūcijām,  kontrolē izpildes termiņus;  

23.7. apkopo pašvaldības administrācijas pasta sūtījumus un nodrošina pasta sūtījumu 

nogādi nosūtīšanai pastā; 

23.8. nodrošina pašvaldības oficiālās elektroniskā pasta adreses novads@krustpils.lv 

apkalpošanu. 

24. Nodrošinot domes un pašvaldības dokumentu uzkrāšanu, uzskaitīšanu un saglabāšanu, 

nodaļa: 

24.1. veido un atbild par pašvaldības arhīva fondu; 

24.2. sagatavo, precizē un rediģē pašvaldības lietu nomenklatūru; 

24.3. sastāda pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu uzskaites sarakstus, arhīvisko 

aprakstu,  arhīva pasi; 

24.4. pieņem no pašvaldības struktūrvienībām, atbilstoši lietu nomenklatūrai, noformē 

un nodod glabāšanai valsts arhīvā pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos dokumentus; 

24.5. veic pašvaldības dokumentu vērtības ekspertīzi, lietu esamības un fiziskā stāvokļa  

pārbaudi par pašvaldības arhīvā esošajām pastāvīgi un ilgtermiņa (personālsastāva) 

glabājamām lietām; 

24.6. sastāda aktus uz laiku glabājamo dokumentu iznīcināšanai un organizē dokumentu 

iznīcināšanu; 

24.7.  Nodrošina pašvaldības arhīvā pieņemto dokumentu pieejamību un izmantošanu 

(tai skaitā uzziņu sistēmas veidošana, izziņu un dokumentu atvasinājumu sagatavošana); 

25. Nodrošinot pašvaldības personāla vadību un personāla lietvedību, nodaļa: 

25.1. analizē, novērtē un pilnveido pašvaldības personāla vadības sistēmu; 

25.2. nodrošina personāla lietvedību pašvaldībā; 

25.3. nodrošina un sniedz konsultācijas ar personāla vadību saistītiem jautājumiem, kā 

arī nodrošina administratīvo pakalpojumu sniegšanu ar personāla vadību saistītajos 

jautājumos; 

25.4. organizē personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju pašvaldībā; 
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25.5. izstrādā atlīdzības, darba izpildes novērtēšanas, personāla attīstības iekšējo 

normatīvo aktu projektus, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem un 

starptautiskajām praksēm, un nodrošina to ieviešanu pašvaldībā  

25.6. kontrolē darba tiesisko attiecību un atlīdzību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasību ievērošanu pašvaldībā; 

25.7. koordinē un sagatavo pašvaldības darbinieku vērtēšanas procesa dokumentāciju, 

vada darbinieku vērtēšanas procesu; 

25.8. piedalās personāla atlasē, apkopo un analizē informāciju par personālu un sniedz 

nepieciešamo informāciju par vakantajiem amatiem; 

25.9. koordinē pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanu; 

26. Nodrošinot domes un pašvaldības juridisko atbalstu, nodaļa: 

26.1. nodrošina ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar 

pašvaldību, piemērotu risināšanu;  

26.2. seko izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz Pašvaldību un sniedz 

konsultācijas Pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma par normatīvo aktu vai atsevišķu 

to normu piemērošanu; 

26.3. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo juridiska rakstura dokumentu 

sagatavošanu; 

26.4. sniedz rekomendācijas par juridisku jautājumu iespējamiem risinājumiem; 

26.5. sniedz juridisko atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības procesa 

nodrošināšanā; 

26.6. piedalās pašvaldības domes lēmumu projektu izskatīšanas un saskaņošanas 

procesos, novērtējot to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām; 

26.7. izskata iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos dokumentus, vērtējot to 

atbilstību vai neatbilstību LR normatīvo aktu prasībām, izsakot iebildumus vai tos 

akceptējot; 

26.8. nodaļas kompetences ietvaros sagatavo normatīvo aktu un dokumentu projektus 

(noteikumus, lēmumus, rīkojumus, nolikumus, u.c.), kuru izdošana ir pašvaldības 

kompetencē, nodrošinot to atbilstību augstāka juridiskā spēka normatīvo aktu un 

pašvaldības domes lēmumu prasībām; 

26.9. nodaļas kompetences ietvaros vai domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, 

izpilddirektora ,(turpmāk tekstā – Pašvaldības vadība) uzdevumā gatavo līgumu 

projektus; 

26.10. vadības uzdevumā sadarbojas ar LR Saeimu, Ministru kabinetu, pašvaldības 

darbību regulējošo ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, likumprojekta vai Ministru 

kabineta noteikumu projekta virzītāju, citām fiziskām un juridiskām personām, nolūkā 

saskaņot vai izstrādāt pašvaldības darbību regulējošos normatīvos aktus; 

26.11. kontrolē pašvaldības noteikumu, lēmumu, rīkojumu un citu normatīvo aktu 

projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

26.12. nodrošina domes pieņemto nolikumu, noteikumu, instrukciju, ieteikumu un 

saistošo noteikumu grupēšanu, aktualizēšanu; 

26.13. sniedz domes deputātiem, vadībai konsultācijas juridiskajos jautājumos, kas 

rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā; 

26.14. pēc vadības atbilstoša pieprasījuma sagatavo un iesniedz vadībai informāciju par 

pašvaldībā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem 

un nepilnībām, izsaka priekšlikumus vai ierosinājumus par darba organizāciju; 

26.15. atbilstoši nodaļas kompetencei nodrošina pašvaldības interešu pārstāvību tiesību 

aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās; 

26.16. atbilstoši nepieciešamībai apkopo materiālus, kas nepieciešami konkrētās lietas 

virzībai attiecīgajā tiesas instancē; 



26.17. sagatavo pieteikumus, paskaidrojumus, pretprasības, un citus nepieciešamos 

dokumentus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Nodaļas darbinieki, atbilstoši 

izdotai pilnvarai, pilnvarojuma ietvaros pārstāv pašvaldību tiesu institūcijās kā prasītāju, 

atbildētāju vai trešo personu; 

26.18. kontrolē tiesas spriedumu izpildi; 

26.19. izstrādā tipveida līgumus un cita veida juridiskus dokumentus; 

26.20. vadības uzdevumā piedalās iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanā par atsevišķiem 

tiesībpārkāpumiem un gatavo priekšlikumus pārkāpto tiesību aizsardzībai; 

26.21. nodrošina uz Krustpils novada pašvaldības vārda reģistrēto zemes grāmatas aktu 

oriģinālu uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu; 

26.22.Nodrošina palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

26.23.nodrošina Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālu un 

lietderīgu izmantošanu, Pašvaldības īpašuma atsavināšanu. Nekustamais īpašums šī 

Nolikuma izpratnē ir ēkas (būves) vai to daļas, izņemot satiksmes infrastruktūras 

objektus, apbūvēti un neapbūvēti zemes gabali Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, 

26.24.Sniegt konsultācijas par autoceļu uzturēšanu Krustpils novadā 

26.25.Veic saskaņošanu pirmskolas iestāžu un vispārizglītojošo skolēnu sarakstos, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada administratīvajā teritorijā, bet apmeklē citu 

pašvaldību izglītības iestādes un citu pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarēto 

pirmsskolas iestāžu un vispārizglītojošo skolēnu sarakstos, kuri mācās Krustpils novada 

izglītības iestādēs, 

26.26.izsniedz izziņas par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības  

27. Nodrošinot un organizējot pašvaldības iepirkumus, nodaļa: 

27.1. piedalās pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanā atbilstoši pašvaldības 

struktūrvienību iesniegtajiem priekšlikumiem, tā saskaņošanā un aktualizēšanā;  

27.2. nodrošina iepirkumu dokumentu izstrādāšanu; 

27.3. protokolē iepirkumu procesa gaitu un nodrošina iepirkumu norisi atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem; 

27.4. sagatavo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību iepirkumu 

dokumentācijai 

27.5. savas kompetences ietvaros kontrolē specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo 

aktu prasībām, sniedz priekšlikumus to uzlabošanai; 

27.6. sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām kontrolē pašvaldības līdzekļu 

racionāla izlietojuma ievērošanu un nodrošināšanu, izvērtējot iepirkumu nepieciešamību 

un lietderību; 

27.7. nodrošina nepieciešamās informācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja 

publikāciju vadības sistēmā un pašvaldības mājaslapā; 

27.8. nodaļas darbinieki, atbilstoši izdotai pilnvarai, pilnvarojuma ietvaros pārstāv 

pašvaldību LR Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās; 

28. Nodrošinot informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, 

uzturēšanu un izmantošanu pašvaldībā, nodaļa: 

28.1. koordinē informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, 

uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības iestādēs; 

28.2. nodrošina e-pārvaldes tehnisko risinājumu ieviešanu un uzturēšanu;  

28.3. nodrošina pašvaldības darbiniekiem atbalstu informācijas sistēmu un informācijas 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas jautājumos; 

28.4. sadarbojas ar valsts un komercsabiedrībām informācijas komunikāciju tehnoloģiju 

jomā. 



28.5.Organizē vienotas informatīvās sistēmas izveidi, apkalpošanu un tās drošības 

uzturēšanu. 

 

29. Nodrošinot Pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību jautājumos, nodaļa 

29.1. veido komunikāciju un veicina sadarbību starp Pašvaldību un Krustpils novada 

iedzīvotājiem; 

29.2.nodrošina Krustpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Krustpils  

novadnieks” izdošanu;  

29.3.nodrošina saturu un regulāru informācijas aktualizāciju Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv 

29.4.nodrošina Pašvaldības publicitāti, preses relīzes par visiem būtiskiem pašvaldības 

organizētiem pasākumiem sagatavošanu un izplatīšanu masu medijos, veicinot Krustpils 

novada atpazīstamību; 

29.5.nodrošina Pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti;  

29.6.organizē preses konferences un citus mediju pasākumus; 

29.7.veic preses publikāciju analīzi; 

29.8. piedalās komitejās un domes sēdēs; 

29.9. veic sabiedriskās domas izpēti par Pašvaldības darbību un sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

29.10. nodrošina Pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem;  

29.11. nodrošina Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu;  

IV. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

30.Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā. 

31.Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Krustpils novada pašvaldības 

struktūrvienībām un Krustpils novada pašvaldības iestādēm; 

32. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā ir šādas tiesības: 

32.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, 

dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, 

ievērojot attiecīgās institūcijas / iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām; 

32.2. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt pašvaldību iestādēs, institūcijās un 

organizācijās; 

32.3. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām; 

32.4. nepieņemt no pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām nodaļas uzdevumu 

veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām;  

32.5. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

32.6. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā; 

32.7. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un 

vadību; 

32.8. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu; 

33. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir atbildība: 
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33.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā; 

33.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

33.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma 

izpildes rezultāta radītajām sekām; 

33.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem; 

33.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un 

priekšlikumu kvalitāti; 

33.6. par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu, saskaņā ar domes izstrādāto kārtību, 

kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. 

34. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības 

nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem. 

35. Katrs nodaļas darbinieks atbild par: 

35.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā 

arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši 

lietošanas noteikumiem, 

35.2. iegūtās informācijas neizpaušanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

V. NODAĻAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA   

36. Nodaļas darbību nodrošina nodaļas vadītājs.  

37. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

37.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Nodaļas 

vadītājam; 

37.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

37.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

pašvaldības izpilddirektoram; 

38. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. 

39. Nolikums stājas spēkā ar domes lēmuma spēkā stāšanās brīdi. 

 

 Domes priekšsēdētājs                 K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.05.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.7., 11.p.) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ATTĪSTĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

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

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Krustpils novada pašvaldības attīstības nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Krustpils novada domes 

(turpmāk – Dome) izveidota struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu.  

2. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas (LR) Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, 

domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā arī 

šo nolikumu.  

3. Nodaļu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbinieku darba apmaksai tiek 

piemērots Domes apstiprināts Atlīdzības nolikums. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, 

atsevišķām amatpersonām, pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām personām, savas 

kompetences ietvaros. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas struktūru, darbinieku skaitu un 

darbinieku amatalgas apstiprina Dome.  

6. Nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta 

parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz Nodaļas veidlapas ir tiesīgi Nodaļas vadītājs vai 

Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. 

7. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem. 

8. Nodaļa ir tiešā pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā. 

9. Nodaļas atrašanās vieta – Rīgas iela 150 a, Jēkabpils. 
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II. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

10. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā dome, pieņem darbā 

pašvaldības izpilddirektors, slēdzot darba līgumu. 

11. Nodaļas vadītājs ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

12. Nodaļas vadītājs: 

12.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu; 

12.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un 

pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem; 

12.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto 

konkrēto uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu; 

12.4. piedalās nodaļas darbinieku novērtēšanā un sniedz vadībai priekšlikumus par 

efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

12.5. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, nodrošinot 

nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

12.6. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku prombūtnēm (t.i. 

atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

12.7. piedalās vadības sanāksmēs; 

12.8. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas 

struktūru un personālu; 

12.9. saskaņo savas prombūtnes ar izpilddirektoru; 

12.10. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.  

13. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītājs. 

14. Nodaļas darbinieku skaitu, amatus un atlīdzību nosaka ar domes lēmumiem un atbilstoši 

atlīdzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

15. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors, slēdzot 

darba līgumu vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 

16. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram un tieši pakļauti 

nodaļas vadītājam.  

17. Nodaļas darbinieki veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprinātajiem 

amatu aprakstiem. Katrs Nodaļas darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu 

savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu 

saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem. 

18. Sagatavo lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju sēdēm savas 

kompetences ietvaros, saskaņojot ar juristu. 

19.Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju. 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI 

20. Nodaļai, sekmējot pašvaldības funkciju, uzdevumu un domes pieņemto lēmumu izpildi, kā 

arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ir šādas funkcijas: 



20.1. nodrošināt un organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 

aktualizēšanu, īstenošanu; 

20.2. īstenot pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam; 

20.3. sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kas reģistrētas un/vai darbojas 

pašvaldības teritorijā; 

20.4. izstrādāt un vadīt projektus pašvaldības vajadzībām, veicināt finanšu līdzekļu 

piesaisti no valsts, starptautiskajiem fondiem un citiem finanšu avotiem novada 

attīstības projektu īstenošanai; 

20.5. organizēt pašvaldības īpašumā esošo objektu un ES struktūrfondu un citu ārvalstu 

finanšu instrumentu finansēto projektu būvniecības procesa plānošanu un ieviešanu; 

20.6. nodrošināt ģeotelpiskās informācijas sistēmu uzturēšanu; 

20.7. nodrošināt veselības veicināšanas pasākumu plānošanu un ieviešanu; 

20.8. nodrošināt novada jaunatnes politikas plānošanu un ieviešanu; 

20.9. nodrošināt pamatu vienotai tūrisma attīstībai, veicināt tūrisma produktu un 

pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti. 

 

21. Nodrošinot un organizējot pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu, 

īstenošanu, nodaļa: 

21.1. izstrādā, aktualizē Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un koordinē 

tās īstenošanu; 

21.2. izstrādā, aktualizē Krustpils novada attīstības programmu un koordinē tās 

īstenošanu; 

21.3. izstrādā, aktualizē teritoriju plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un 

koordinē to izpildi; 

21.4. koordinē Krustpils novada nozaru plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizāciju un 

īstenošanu; 

21.5. sagatavo pārskatus par plānošanas dokumentu ieviešanas gaitu; 

21.6. konsultē, sniedz atzinumu un veic saskaņojumus par būvniecības, zemes 

izmantošanas un citas saimnieciskās darbības ieceru atbilstību novada teritorijas 

plānojumam. 

21.7. piedalās nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē un ieviešanā, pārstāvot novada intereses. 

21.8. saskaņo apgrūtinājumus zemes ierīcības projektos, zemes robežu plānos un 

apgrūtinājumu plānos; 

 

22. Uzņēmējdarbības atbalstam nodaļa: 

22.1. izstrādā un aktualizē pašvaldības brīvo (neiznomāto) īpašumu (ēku un zemju) datu 

bāzi investoru piesaistei; 

22.2. organizē un nodrošina sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību un 

uzņēmējiem; 

22.3. sadarbībā ar uzņēmējiem plāno industriālās teritorijas un to attīstībai piesaista 

dažādu fondu finansējumu ceļu un inženierkomunikāciju attīstībai; 

22.4. piedalās uzņēmēju tikšanās par viņiem interesējošiem jautājumiem organizēšanā; 

22.5. apkopo informāciju par uzņēmējiem, izmantojot valsts datu bāzes; 

22.6. apzina un apkopo informāciju par uzņēmējdarbības situāciju novadā un Nodaļas 

kompetences ietvaros sadarbojas ar komercdarbību veicinošām organizācijām 

uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos; 

22.7. organizē novada uzņēmēju dalību izstādēs; 

22.8. organizē konsultatīvo atbalstu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem. 

 

23. Sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām, kas reģistrētas un/vai darbojas pašvaldības 

teritorijā, nodaļa: 



23.1. informē un konsultē par atbalsta iespējām un finanšu instrumentiem 

nevalstiskajām organizācijām; 

23.2. sniedz konsultācijas nevalstisko organizācijām projektu sagatavošanā pašvaldības 

noteikto atbalsta instrumentiem finansējuma saņemšanai un realizācijā; 

23.3. kopīgi ar nevalstiskām organizācijām realizē projektus un pasākumus. 

 

24. Izstrādājot un vadot projektus pašvaldības vajadzībām, veicinot finanšu līdzekļu piesaisti no 

valsts, starptautiskajiem fondiem un citiem finanšu avotiem novada attīstības projektu 

īstenošanai, nodaļa: 

24.1. nodrošina projektu vadīšanu, koordinēšanu, konsultēšanu un uzraudzību; 

24.2. realizē vienotus projektu vadības procesus; 

24.3. veic projektu riska analīzi; 

24.4. sadarbībā ar novada domes struktūrvienībām, organizē un koordinē projektu 

pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajām un starptautiskajām finanšu 

institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī uzrauga šo projektu 

ieviešanu; 

24.5. sadarbojas ar atbildīgajām reģionālām, valsts un starptautiskām institūcijām, 

projektu sagatavošanas un ieviešanas laikā; 

 24.6. apkopo informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības projektiem, kā arī 

par    finansējuma avotiem to īstenošanai;  

24.7. saskaņā ar novada attīstības programmu un pašvaldības budžetu izvērtē un sniedz 

priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu 

institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem.  

24.8. izveido un uztur projektu datu bāzi par pašvaldības izstrādātajiem, iesniegtajiem 

un ieviestajiem investīciju projektiem. 

 

25. Organizējot pašvaldības īpašumā esošo objektu un ES struktūrfondu un citu ārvalstu 

finanšu instrumentu finansēto projektu būvniecības procesa plānošanu un ieviešanu, nodaļa: 

25.1. plāno jaunu ēku izbūvi un esošo ēku pārbūvi vai atjaunošanu, kas tiek veikti par 

pašvaldības, valsts, ES un citu finanšu avotu līdzekļiem; 

25.2. pēc vadības vai pašvaldību struktūrvienību pieprasījuma organizē pašvaldības 

īpašumā vai valdījumā esošās būvju apsekošanu, novērtē to tehnisko stāvokli, 

remontdarbu nepieciešamību un nosaka darbu apjomus remontdarbu veikšanai; 

25.3. sagatavo orientējošas būvniecības darbu tāmes plānoto pašvaldības infrastruktūras 

objektu būvdarbiem; 

 

26. Nodrošinot ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšanu novadā, nodaļa: 

26.1. organizē augstas detalizācijas topogrāfiskos datu par Krustpils novadu uzturēšanu; 

26.2. nodrošina vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu. Veic darbu, lai 

nodrošinātu vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas nepieciešamības izvērtēšanu; 

27. Nodrošinot veselības veicināšanas pasākumu plānošanu un ieviešanu, nodaļa: 

27.1. īsteno veselības veicināšanas pasākumus; 

27.2. organizē un koordinē novada nozīmes sportiskās aktivitātes; 

27.3. organizē pasākumus un projektus veselības veicināšanas jomā. 

 

28. Nodrošinot novada jaunatnes politikas plānošanu un ieviešanu, nodaļa: 

28.1. īsteno darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar novada jauniešiem, jauniešu 

organizācijām un iniciatīvu grupām; 

28.2. veicina jauniešu brīvprātīgo darbu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē; 

28.3. organizē pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; 

28.4. sniedz priekšlikumus jaunatnes atbalsta programmu un pasākumu izveidei; 



28.5. sekmē Krustpils novada jauniešu iesaisti pašvaldībai nozīmīgās sabiedriskajās 

aktivitātēs. 

 

29. Nodrošinot pamatu vienotai tūrisma attīstībai un veicinot tūrisma produktu un pakalpojumu 

daudzveidību un kvalitāti, nodaļa: 

29.1. apkopo un analizē datus par tūrisma nozares attīstības tendencēm novadā;  

29.2.popularizē Krustpils novada tūrisma produktus un pakalpojumus; 

29.3. izveido  un uztur datu bāzi  par novadā esošajiem tūrisma nozares uzņēmējiem; 

29.4. sadarbībā ar novada struktūrvienībām, regulāri veic esošo tūrisma objektu 

apsekošanu un sniedz priekšlikumus to uzlabošanai; 

29.5. organizē pašvaldības pārstāvju dalību Latvijas un starptautiska mēroga izstādēs, 

kas popularizē tūrismu; 

29.6. organizē atbalsta pasākumus vienotai tūrisma attīstībai Krustpils novadā. 

IV. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

30.Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā. 

31.Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Krustpils novada pašvaldības 

struktūrvienībām un Krustpils novada pašvaldības iestādēm. 

32. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā ir šādas tiesības: 

32.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, 

dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, 

ievērojot attiecīgās institūcijas / iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām; 

32.2. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt pašvaldību iestādēs, institūcijās un 

organizācijās; 

32.3. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām; 

32.4. nepieņemt no pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām nodaļas uzdevumu 

veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām;  

32.5. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

32.6. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā; 

32.7. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un 

vadību; 

32.8. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu; 

33. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir atbildība: 

33.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā; 

33.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

33.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma 

izpildes rezultāta radītajām sekām; 

33.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem; 

33.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un 

priekšlikumu kvalitāti; 

33.6. par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu, saskaņā ar domes izstrādāto kārtību, 

kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. 



34. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības 

nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem. 

35. Katrs nodaļas darbinieks atbild par: 

35.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā 

arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši 

lietošanas noteikumiem, 

35.2. iegūtās informācijas neizpaušanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

V. NODAĻAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA   

36. Nodaļas darbību nodrošina nodaļas vadītājs.  

37. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

37.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Nodaļas 

vadītājam; 

37.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

37.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

pašvaldības izpilddirektoram; 

38. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. 

39. Nolikums stājas spēkā ar domes lēmuma spēkā stāšanās brīdi. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                 K.Pabērzs 
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NOLIKUMS 

Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā 
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu,21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

 

1. Nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldības piederošās vai piekrītošās zemes 

iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību.  

2. Šis nolikums attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā 

Krustpils novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi. 

3. Krustpils novada pašvaldība pilnvaro Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisiju pieņemt lēmumus par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu līdz 10 gadiem. 

Gadījumos ja iesniedzējs pieprasa pašvaldības zemi iznomāt virs 10 gadiem, lēmumprojekts 

tiek virzīts apstiprināšanai uz Krustpils novada domi. 

4. Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:  

4.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;  

4.2. ja pašvaldība iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem; 

5. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 

neapbūvētiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas un pagastu pārvalžu informācijas 

stendā, publicē Krustpils novada pašvaldības mājas lapā internetā www.krustpils.lv.  

6. Par zemesgabalu publicē šādu informāciju: 

6.1. adresi, 

6.2. kadastra numuru,  

6.3. platību,  

6.4. lietošanas mērķi, 

6.5. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 1 mēnesi no šīs 

informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā. 

7. Ja uz zemesgabala nomas tiesībām piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemesgabala 

nomas tiesību izsole domes noteiktajā kārtībā, bet, ja ir pieteicies tikai viens pretendents, 

attiecībā uz viņu tiek pieņemts lēmums par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā. 

8.Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi 

iesniegumu par zemesgabala nomu, un kurai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu 

parādsaistību pret Krustpils novada pašvaldību. Iesniegumā jāuzrāda vārds, uzvārds, personas 

mailto:novads@krustpils.lv


kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese), nomājamā zemes gabala nosaukums, platība, kadastra apzīmējums, zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība, vēlamais nomas termiņš. 

9.Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Krustpils 

novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Krustpils novada pašvaldībai.  

10.   Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi (tās daļu) 

iesniedz: 10.1. Iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, 

dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), 

zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums, nomāšanas termiņš un zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība;  

10.2. dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām 

(būvēm), vai līdz īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu no likuma "Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai 

dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai 

pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas personas lietošanā un piekrīt šīs personas 

mājsaimniecībai (lauku apvidos). 

11. Ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, 

iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu. 

12. Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt 

neapbūvētu zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.  

13. Zemesgabala nomas maksa gadā tiek noteikta 1.5% apmērā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomas maksu un Pievienotās vērtības nodokli 

(PVN) samaksā līdz tekoša gada 25.decembrim. Par nomas līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 0.05% apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

14.Nomas maksa var atšķirties, ja nomas līgums tiek noslēgts nomas tiesību izsoles 

rezultātā, un šī izsoles rezultātā noteiktā nomas maksa ir augstāka.  

15. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās 

vērtības nodokli. 

16.Nomas maksas aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic pašvaldības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

17. Zemes nomas līguma noslēgšanas kārtība  

17.1. Lēmumu par pašvaldībai piederošās vai piekrītošas zemes iznomāšanu, 

pamatojoties uz personas iesniegumu, pieņem Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisija un zemes nomas līgumus paraksta Zemes lietu komisijas priekšsēdētājs. 

17.2. Personai, kurai pamatojoties uz komisijas lēmumu ir piešķirts nomā zemesgabals, ir 

pienākums viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas noslēgt līgumu par attiecīgā 

zemesgabala nomu.  

17.3. Gadījumā, ja persona neizpilda šo noteikumu 17.2. punkta nosacījumus, tad 

komisijai ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu 

nomā citai personai.  

18. Lēmumu par zemes nomas līgumu izbeigšanu pieņem Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisija. 

19. Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izbeidz nomas tiesības, ja 

iznomātā zemes vienība netiek apsaimniekota un nomnieks nepilda nomas līguma nosacījumus. 

20. Pārtraucot mazdārziņa, sakņu, dārza, vai personiska palīgsaimniecības nomas 

lietošanas tiesības, nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par ieguldītajiem 

izdevumiem netiek paredzēta. Atsakoties no nomas lietošanas tiesībām, tā lietotājam teritorija 

jāsakārto, pagaidu būves jādemontē.  

21. Mazdārziņš, sakņu dārzs, ganības, pļavas un palīgsaimniecība un tai pieguļošā 

teritorija jāuztur pienācīgā kārtībā. 



22. Visus izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz 

nomnieks.  

23. Šis nolikums stājas spēkā ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi. 

24.Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē 2009.gada 16.septembra Krustpils novada 

pašvaldības nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    Kārlis Pabērzs 



 

Pielikums Nr.2 

ZEMES NOMAS LĪGUMS 
(paraugforma) 

____________________                                                20___. gada “___”_________ 

     (noslēgšanas vieta) 

Iznomātājs: 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, juridiskā adrese Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, LV-5202, tās priekšsēdētāja _________________________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu, no vienas puses, 

 

Nomnieks: 
Fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese: 

_____________________________________________________________________ 
vai: 

Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.:____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Līguma parakstītājas amatpersonas amats, vārds, uzvārds: 

____________________________________________________________________, 

kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu (vai statūtiem), no otras puses, 

noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu (turpmāk –

Zemesgabals): 

Nosaukums:_____________________________, kadastra Nr.___________________ 

Nomas platība (ha):___________, (pielikumā – Izkopējums no _________ pagasta kadastra 

kartes) 

Ierakstīts zemesgrāmatā – ja ir (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.) 

Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: lauksaimniecība. 

Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un 

reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā. 

1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks (vai tiesiskais 

valdītājs). 

1.3. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. 

1.4. Zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un servitūti (saskaņā ar zemesgrāmatu aktu 

vai zemes robežu plānu, vai pašvaldības lēmumu, vai līgumu – norādīt katram līgumam 

konkrētu dokumentu – kas izdevis, datums): 

Aprobežojumi: ________________________________________________________ 

Servitūti:_____________________________________________________________ 

Noteikti ar____________________________________________________________ 

Uz iznomātās zemes vienības atrodas šādas būves: 

1.5. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai 

citi normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma noteikumus, līgumslēdzējiem jāievēro tajos 

minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses nekavējoties noformē 

attiecīgus grozījumus Līgumā. 

1.6.  Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem 

pārstāvjiem. 

 

2. Līguma termiņš 
2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada „___”___________ un ir spēkā (darbojas) ___ 



gadus līdz 20____.gada „____”___________. 

2.2  Līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.  

2.3. Līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma. 

 

3. Norēķinu kārtība 
3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu: 1,50 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības,  un  PVN. Nomas maksa jāsamaksā pārvaldes kasē vai jāpārskaita līdz katra ceturkšņa 

pēdēja mēneša 15.datumam: SEB banka kontā Nr. LV55UNLA005001423075, vai 

SWEDBANK LV96HABA0001402054150 vai Krustpils novada,  pagasta pārvalžu kasē 

3.2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus, tai skaita nekustamā īpašuma nodokli.  

3.3. Nomas maksu var pārskaitīt reizi gadā 1.ceturksnī. 

3.4. Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas 

reglamentācija, Zemesgabala nomas maksa tiks pārskatīta atbilstīgi attiecīgajiem likumiem vai 

Ministru kabineta normatīvajiem aktiem. 

3.5. Ja maksājumi nokavēti, nomnieks maksā soda naudu 0,05 % apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības 
4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai 

jebkādu tā daļu; 

4.1.2.  citi pienākumi. 

4.2. Iznomātājam ir tiesības:  

4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas 

radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos 

zaudējumus; 

4.2.3.citas tiesības. 

 

5. Nomnieka pienākumi un tiesības 
5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus; 

5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos; 

5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar 

notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas 

atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus; 

5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas 

pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli; 

5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 

5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās; 

5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, 

ūdenstilpnes); 

5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas 

objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu; 

5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi; 

5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citi personu 

likumīgās intereses; 

5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ 

tiesiskajiem valdītājiem; 

5.1.13. citi pienākumi. 



5.2. Nomnieks nav tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai. 

5.3. citas tiesības vai ierobežojumi 

 

6. Sevišķie līguma noteikumi 
6.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā 

radušās bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā.  

6.2. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības 

atbalsta maksājumus saņem Nomnieks. 

6.3. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem 

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras 

akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse 

rakstveidā informē otru pusi 2 (divu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina 

jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. 

 

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 
7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību 

pārņēmējam 30 dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz. 

7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek 

panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Līguma izbeigšana 
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 

8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) mēnešiem; 

8.1.2. Nomnieks pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus, viena mēneša laikā 

pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 

8.1.3. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai 

ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ; 

8.1.4. Iznomātājs pieņēma lēmumu atsavināt zemesgabalu, rīkojot izsoli vai zemesgabals ir 

nepieciešams Iznomātājam autonomo funkciju pildīšanai, kā arī teritorijas plānojumā paredzēto 

mērķu sasniegšanai. 

 

8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu: 

8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu 

Līgumā paredzētajiem mērķiem; 

8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā 

paredzētajiem mērķiem. 

8.3. Ja kāda no pusēm nepiekrīt otras puses prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, tad strīds 

par Līguma izbeigšanu risināms tiesas ceļā. 

8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā 

arī demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala 

pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 (divu) mēnešu termiņa 

notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem 

ieskatiem vai novākt. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 
9.1. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, 

katram līgumslēdzējam pa vienam; trešais oriģināleksemplārs nepieciešams zemesgrāmatu 

nodaļai, ja Līgums tiks ierakstīts zemesgrāmatā. 

9.2. Lai ierakstītu šo līgumu zemesgrāmatā, iznomātājs pilnvaro nomnieku iznomātāja vārdā 

visās, iestādēs un zemesgrāmatu nodaļā pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim 



nepieciešamos dokumentus, ja nepieciešams arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts 

iestāžu lēmumus un rīcību. 

  

10 Līgumslēdzēju rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
(nosaukums) 

Adrese 

Reģ.Nr. (juridiskām personām) 

Tālr., fakss 

E-pasts 

Bankas rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
_________________ __________________        _____________ _______________ 

   (paraksts)                        (atšifrējums)                     (paraksts)              (atšifrējums) 

 

 

 



PIELIKUMS  

Krustpils novada domes 18.05.2016. lēmumam  

“Par pašvaldības kustamās mantas trešās izsoles rīkošanu” 

 

APSTIPRINĀTI  
Ar Krustpils  novada domes  

2016.gada 18.maija lēmumu 

 (protokols Nr.7., 32.p.) 

 

KUSTAMĀS MANTAS  

ATKĀRTOTĀS  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Informācija par atsavināmo kustamo mantu (turpmāk tekstā – vieglais pasažieru 

transportlīdzeklis). 

 

 AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998.,  
odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B. 

 

2. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa izsoles sākumcena 

 480 EUR bez PVN   
3. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas metode – pārdošana atklātā izsolē 

 

4. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole ar augšupejošu 

soli  

 

5. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles rīkotājs un izsoles norises laiks 

Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija, turpmāk tekstā - Pašvaldība. 

Izsole notiek 2016.gada 10.jūnijā,  plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, mazajā zālē. 
 

6.  Izsoles kārtība 

6.1. Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles noteiktā laika, 

ievietojams paziņojums par izsoli – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

6.2. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz izsoli jābūt 

līdzi personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai personas apliecinošam dokumentam, 

pārstāvniecību apliecinošie dokumenti- (uzņēmumu reģistra izziņa par pārstāvniecības paraksta 

tiesībām, izdotu ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izsoles dienas). Tāpat dalībniekam jāuzrāda maksājuma par 

drošības naudas iemaksu dokumenta oriģināls. 

6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas 

izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir 

Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – 

Ivars Šķesteris, mob.t.28692766 

6.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, 

apskati saskaņojot pa tel. 28692766. 

6.5. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa  augstāk 

solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50 EUR . 

6.6. Pirms izsoles katram dalībniekam līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā ( Krustpils novada 

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009118116, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. 

LV55UNLA005001432075 vai kasē): 

6.6.1.Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas un 

6.6.2. Reģistrācijas nauda -  5 EUR. 



6.7. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā. Dalībniekiem, 

kas neiegūst vieglā pasažieru transportlīdzekļa pirkuma tiesības, piecu darba dienu laikā pēc 

iesnieguma iesniegšanas Administratīvā nodaļā, norādot konta numuru, iemaksātā izsoles 

nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta. 

6.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

6.9. Par izsoles uzvarētāju un vieglā pasažieru transportlīdzekļa pircēju kļūst tas izsoles dalībnieks, 

kurš būs piedāvājis augstāko cenu. 
6.10. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

6.11. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas 

nosolījis  vieglo pasažieru transportlīdzekli, un tā nosolītā cena. 

6.12. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par vieglo pasažieru transportlīdzekli, pēc 

nosolīšanas, nekavējoties, ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina savu izsolē piedāvāto cenu. 

6.13. Ja dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu, tad tas zaudē iemaksāto drošības naudu. 

7.  Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

7.1. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisija. 

7.2. Izsoles rezultātus 7 dienu laikā pēc pilnas izsoles summas samaksas apstiprina Krustpils novada 

domes priekšsēdētājs. 

7.3. Sūdzības par izsoles komisijas darbu, lēmumiem iespējams iesniegt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājam. 

 

8. Norēķini par nosolīto vieglo pasažieru transportlīdzekli  

8.1. Pēc izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas pircējam trīs darba dienu laikā tiek 

izrakstīts rēķins par nosolīto summu, kurš jāapmaksā 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.2. Pircējs piecu darba dienu laikā veic pārskaitījumu uz Pašvaldības bankas kontu: 

Krustpils novada pašvaldība, 

reģ.Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

8.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks  8.1.punktā noteiktajā termiņā nav 

samaksājis par vieglo pasažieru transportlīdzekli, tad vieglais pasažieru transportlīdzeklis tiek 

atzīts par nenosolītu un izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu. 

 
9. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa pieņemšana un nodošana 

 
9.1. Vieglais pasažieru transportlīdzeklis  tiek pārdots bez garantijas saistībām. 

9.2.Vieglā transportlīdzekļa stāvoklis Pircējam ir zināms un viņš šajā sakarā neizvirzīs nekādas 

pretenzijas pret Pašvaldību. 

 

 

 

Krustpils novada domes  priekšsēdētājs                            K.Pabērzs 

 

 


