
 
 

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.februārī  Nr. 3 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Sēdi atklāj plkst.11.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste- Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Broka (līdz 26.jautājumam), Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (līdz 26.jautājumam). 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Juriste Ilze Stupāne, Juriste Līga Garkalne, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna 

Lauva, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Izpilddirektors Raivis Ragainis, Vides un 

civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Vides un civilās aizsardzības speciālists 

Normunds Zizlāns,  Projektu vadītājs Kārlis Stars, Personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne, 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sociālā 

dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Komunālās saimniecības vadītājs Andris Rutko.Variešu pagasta 

pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Krustpils 

pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda 

Mitrofanova, Kūku pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš.  

 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane , Vidusdaugavas TV žurnāliste Aiga 

Kuzmina un operators Kārlis Bukacinskis, “Radio 1”  žurnāliste Sandra Mikanovska, laikraksta 

“Jaunais Vēstnesis” žurnāliste Liene Grišina. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Uzaicinātās personas: Sprtisti Dāvis Broks, Aija Rogāle un Anatolijs Macuks. 

Iedzīvotāji: Variešu pagasta iedzīvotāji Ineta Solovjova un Olga Solovjova. 

Sēdē nepiedalās deputāts Mārtiņš Lazdāns – darba pienākumu dēļ. 

 

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

 Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu  

 Par Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

 Par zemes platības precizēšanu   

 Par Administratīvās nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

 Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Izsakās D.Broka, K,Pabērzs. 

 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu  

2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2016/1  „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

3. Par finansiālu atbalstu sportistam 

4. Par finansiālu atbalstu sportistam 

5. Par apmācību apmaksu 

6. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra domes sēdes lēmumā Nr.4 (protokols Nr.16) 

“Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku amata vienību un 

slodžu strukturālajām izmaiņām” 

7. Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.15) 

“Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu strukturālajām 

izmaiņām” 

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

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

9. Par Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā un īpašniekiem piederošo 

dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 

11. Par  Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa izlietojuma 

Nolikumu 

12. Par projektu „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 2016. gadā” 

13. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales  ezerā) 

2016. gadā” 

14. Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2016. gadā” 

15. Par projektu „ Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 2016. gadā” 



16. Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā” 

17. Par projektu „ Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016. gadā” 

18. Par Krustpils novada pašvaldības iestādes „Mežāres kultūras nama”  nolikuma 

apstiprināšanu 

19. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/2 “Saistošie noteikumi par 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 

apstiprināšanu 

20. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas apstiprināšanu  

21. Par Krustpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/3 „Par Krustpils novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

22. Par  Krustpils novada domes 2014.gada 17.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.16., 

13) “Par zemes vienību izslēgšanu no statusa  “Zeme zemes reformas pabeigšanai”, 

piekritības noteikšanu pašvaldībai un platību precizēšanu” atcelšanu  

23. Par  Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.17., 2) 

“Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši” atcelšanu 

24. Par grozījumiem 2015.gada 29.decembra Krustpils novada domes sēdes lēmumā 

(protokola Nr.17., 10) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” 

25. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem – “Viesuļi”   

un “Lieli Piņņi”, Variešu pagasts 

26. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

28. Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Mežāres pagastā 

29. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

30. Par  grozījumiem zemes nomas līgumā   

31. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 

32. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

33. Par zemes vienības iznomāšanu  Variešu pagastā 

34. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku  pagastā 

35. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā 

36. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

37. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

38. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

39. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

40. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

41. Par zemes gabala atdalīšanu  („Stirnas”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 008 0001) 

42. Par zemes gabalu atdalīšanu  („Jaunkristi”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 007 

0117) 

43. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Lībieši”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

44. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Sakar-Palejnieki”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads)  

45. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Žagari”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīviņi”  Mežāres 

pagastā 

47. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

48. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu  

49. Par Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

50. Par zemes platības precizēšanu   

51. Par Administratīvās nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

52. Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 
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Sēdes vadītājs K.Pabērzs  ierosina uzklausīt uzaicinātos sportistus. 

Sportists Dāvis Broks pastāsta par saviem sasniegumiem. 

Sportists Anatolijs Macuks informē par nepieciešamā finansējuma izlietojuma mērķiem. 

Sportiste Aija Rogāle pastāsta par saviem sasniegumiem un nākotnes iecerēm. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina jautājumus par atbalsta piešķiršanu sportistiem izskatīt 

pirmos. Deputāti priekšlikumam piekrīt. Tiek izskatīti daba kārtības  3.un 4.jautājumi.   

 

 

3. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.  

 

2016.gada 19.janvārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada 

pašvaldības iedzīvotāja A.M. iesniegums, kurā viņš lūdz finansiālu atbalstu EUR 500 dalībai 

vieglatlētikas treniņnometnē , kas notiks no 2016.gada 16.marta līdz 14.aprīlim Spānijā, Lloret 

de mar. 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt  biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība” dotāciju EUR 500 apmērā A.M. 

dalībai vieglatlētikas treniņnometnē , kas notiks no 2016.gada 16.marta līdz 14.aprīlim Spānijā, 

Lloret de mar , novirzot finansējumu no budžetā sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

4. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās J.Puriškevičs. 

G.Kalve ierosina atbalstīt. 

P.Gravāns jautā, atbild A.Rogāle. Izsakās K.Pabērzs. 

 

2016.gada 16.janvārī  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada 

pašvaldības iedzīvotājas A.R. iesniegums, kurā viņa lūdz finansiālu atbalstu  dalībai Eiropas 

čempionātā veterāniem ārpus stadiona Algarvē, Portugālē no 2016.gada 20-22.maijam un 

Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem stadionā- Perth, Austrālijā no 2016.gada 

26.oktobra līdz 6.novembrim. Kopējie izdevumi uz šiem čempionātiem sastāda 1918 EUR. 

 

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

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



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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Piešķirt  biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas veterānu savienība” dotāciju EUR 1918 

apmērā A.R.  dalībai Eiropas čempionātā veterāniem ārpus stadiona Algarvē, Protugālē no 

2016.gada 20-22.maijam un Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem stadionā- Perth, 

Austrālijā no 2016.gada 26.oktobra līdz 6.novembrim., novirzot finansējumu no budžetā sporta 

pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka notiek tekošie darbi. Notikusi tikšanās ar 

iedzīvotājiem par esošo ceļu stāvokli, mēģinām risināt problēmas. Diemžēl laika apstākļi ir tādi 

kā ir, arī valsts ceļi un ceļi citos novados  ir līdzīgi. Beigsies šie laikapstākļi, tad ceļi būs 

jāsakārto. 

R.Ragainis informē par saņemto Nacionālās apvienības pārstāvju iesniegumu par karoga 

masta izveidošanu. Pašlaik problēmas ir zemes piederība, grausts ēkas priekšā, nepietiek ar 1 

mastu, jo vajag 4, kā arī tas, ka šajā ēkā atrodas arī Jēkabpils novada pašvaldība, kuri arī 

vēlētos savu karogu izvietot. Pašlaik esošā teritorija šādu izvietojumu nepieļauj. 

Iesāktas sarunas par grausta pretī domes ēkai iegūšanu no Nekustamajiem īpašumiem, tad 

varētu iebrauktuvi sakārtot. Plānā paredzēts, ka šo ēku siltinās, tad būtu labi, ja to varētu veikt 

kopā. Kad šos jautājumus atrisināsim, tad domei sniegsim priekšlikumus. 

G.Kalve iebilst, ka ar sarunas bijušas jau iepriekš, ar Jēkabpils novadu saskaņots, viņi 

piekrita. G.Kalve jautā kāpēc deputātu iesniegums netika risināts.  

R.Ragainis paskaidro, ka ja deputāti nolemj, ka liekam jau mazajā laukumā, tad sāksim 

kārtot procesu, saskaņot ar būvvaldi. 

Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, G.Kalve, R.Ragainis. 

K. Stars paskaidro, ka tuvāko 6 mēnešu laikā būs skaidrs vai ēku varēs iekļaut 

siltināšanas projektā, līdz ar to šos darbus būtu loģiski iekļaut apkārtnes labiekārtošanā. Tāpēc 

iesaka līdz tam, kamēr nebūs skaidrības par projektu,  neieguldīt naudu. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne, papildina R.Ragainis. 

  

 

 

1. 
Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā 

Investīciju plāna apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas un  Finanšu komitejas 

sēdēs. 

 

Ziņo K.Stars.  

Jautā V.Stiebriņa par investīciju plānu, atbild K.Stars. 

Izsakās D.Broka. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 73.punktu, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, 

plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 



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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka, Vija Stiebriņa (2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 

aktualizēto sadaļu “Investīciju plāns”  izsakot to jaunā redakcijā „Krustpils novada 

investīciju plāns 2016.-2018.gadam” (turpmāk – Investīciju plāns), saskaņā ar pielikumu. 

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Krustpils novada 

investīciju plānu. 

3. Krustpils novada investīciju plāna 2016.-2018.gadam izpildi kontrolē Krustpils 

novada pašvaldības izpilddirektors R.Ragainis. 

 

 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2016/1 

 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 

 

Jautājums izskatīts: 

10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 10.02.2016. Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē , 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē, 11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē , 18.02.2016. Finanšu komitejas, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās D.Broka, K.Pabērzs. 

Izsakās G.Kalve, aicina balsot par budžetu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21.panta 1.daļas 

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

budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

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

„atturas”- Dace Broka (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2016/1  „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”. 

 

 

3. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

 

Jautājums izskatīts sēdes sākumā, pirms izpilddirektora ziņojuma.  

 

 

4. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

 

Jautājums izskatīts sēdes sākumā, pirms izpilddirektora ziņojuma.  



5. 

Par apmācību apmaksu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

2016.gada 26. janvārī  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada domes 

deputātes V.Stiebriņas iesniegums ar lūgumu  rast iespēju segt Krustpils novada tautas tērpa 

brunču un kreklu darināšanas  14 nodarbību apmācību Krustpils novada iedzīvotājiem un 

pašdarbniekiem – 18 dalībniekiem par kopējo summu 609.84 EUR. 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

Novirzīt finansējumu no novada budžetā paredzētajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 610 EUR apmērā amatniecības centram “ Māzers” Krustpils novada tautas tērpa 

brunču un kreklu darināšanas  14 nodarbību apmācībām Krustpils novada iedzīvotājiem un 

pašdarbniekiem – 18 dalībniekiem. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
 

 

6. 

Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra domes sēdes lēmumā Nr.4 (protokols Nr.16) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku amata vienību un slodžu 

strukturālajām izmaiņām” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, paskaidro A.Jaksons. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Jaksons, K.Pabērzs. 

D.Broka izsakās par apkopējas un bibliotekāra slodzi bibliotēkās. Izsakās  K.Pabērzs, 

J.Pastars. 

Izsakās K.Pabērzs 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, Pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijas 2016.gada 01.februāra un 2016.gada 02.februāra un lēmumu, atklāti 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka (1 

balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Likvidēt ar 2016.gada 01.martu Variešu pagasta pārvaldē sekojošas tehnisko darbinieku 

amata vienības un slodzes: 

 



Variešu pagasta pārvaldē:  

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Vienību 

skaits 
Slodze 

1. Apkopējs (Antūžu bibliotēkā) 1 0,2 

2. Apkopējs (Medņu bibliotēkā) 1 0,2 

 

2. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.9.punktā, izsakot 1.9.punktu 

sekojošā redakcijā: 

1.9.Variešu pagasta pārvaldē:  

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Vienību 

skaits 
Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (P.P., Kult.n.) 1 1 

2. Strādnieks (kapu aps.) 1 0,5 

3. Kurinātājs- strādnieks  1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs)  1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs)   1 1 

6. Kurinātājs (okt.- maijs)   1 1 

7. Apkopējs- sētnieks (Antūžu kult.n.)  1 0,5 

8. Autobusa vadītājs 1 1 

9. Strādnieks- santehniķis 1 1 

10. Apkopējs- sētnieks (Liepenes sk.) 1 1 

    

2. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.10.punktā, izsakot 1.10.punktu sekojošā 

redakcijā: 

1.10. Variešu sākumskolā: 

1. Lietvedis- dežurants 1 0,75 

2. Sporta zāles pārzinis- instruktors 1 0, 5 

3. Apkopējs 1 0,75 

4. Apkopējs 1 0,75 

5. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 

6. PII skolotāja palīgs 1 1 

7. PII skolotāja palīgs 1 1 

 

3. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.7.punktā, izsakot 1.7.punktu sekojošā 

redakcijā: 

1.7.  Mežāres pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,) 1 1 

2. Apkopējs (kult.n., bibliotēka) 1 1 

3. Strādnieks  1 1 

4. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

8. Elektriķis- santehniķis 1 0,5 

 

4. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.11.punktā, izsakot 1.11.punktu 

sekojošā redakcijā: 

 



1.11. Vīpes pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,bibliot., amatn.c.) 1 0,8 

2. Apkopējs- sētnieks (klubs) 1 0,5 

3. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

6. Strādnieks  1 1 
 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Variešu pagasta pārvaldei; 

2. Variešu sākumskolas direktoram; 

3. Mežāres pagasta pārvaldei 

 

Plkst.12:07 deputāte V.Stiebriņa atstāj sēdes zāli. 

 

7. 

Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.15) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu strukturālajām 

izmaiņām” 
 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Finanšu komitejas sēdē 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās D.Broka, K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, Pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijas 2016.gada 01.februāra un 2016.gada 02.februāra un lēmumu, atklāti 

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

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

Gravāns, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka (1 balss),  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.15.punktā, izsakot 1.15.punktu 

sekojošā redakcijā: 

1.15. Variešu pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Lietvedis- kasieris 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Antūžu bibliotēkas vadītājs 1 

5. Medņu bibliotēkas vadītājs 0,5 

6. Variešu pagasta kultūras darba organizators 1 
 

2. Ar 2016.gada 01.martu izdarīt grozījumus lēmuma 1.punktā, papildinot 1.punktu ar 

1.17.punktu  sekojošā redakcijā: 

1.17. Amatniecības centrs “Māzers”  

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Amatniecības centra vadītājs 1 

2. Kokamatniecības meistars 0,25 



Izsūtīt/izsniegt:  

1. Variešu pagasta pārvaldei;  
2. Amatniecības centrs “Māzers” 

 
Plkst. 12:10  deputāte V.Stiebriņa atgriežas sēdes zālē. 

 

 

8. 

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

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

J.Pastars jautā par darba līgumiem, atbild R.Mazulāne. 

Izsakās K.Pabērzs. 

R.Ragainis paskaidro. 

Jautā M.Kalniņš, atbild R.Mazulāne. 

Izsakās D.Broka. 

Izsakās M.Kalniņš. 

Dz.Skalbe izsakās, ka viss tiek sasteigts. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, Pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijas 2016.gada 01.februāra un 2016.gada 02.februāra lēmumu, Kūku pagasta 

pārvaldes vadītāja Dz.Kalniņa 04.02.2016. iesniegumu Nr.6-8/16/23, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1.Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.1) apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.1, izsakot  Pielikumu Nr.1 sekojošā redakcijā: 
 

        

Pielikums Nr.1 

           

Nr.

p.k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesi-

jas kods 
Slodze Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 

grupa 

Maksim

ālā alga 

par 

slodzi 

no 

2016.g. 

Noteiktā 

alga ar 

01.02.2016.  

1. 1. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētājs 

11  11 

25 
1 

1.Administratīvā 

vadība 
      1950 

2. 2. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks  
1111 26 

 Atbrī 

votais 

1.Administratīvā 

vadība 
      1658 

3. 3. Administrācija Izpilddirektors 1112 38 1 
1.Administratīvā 

vadība 
IV B1 15 2353 1658 

4. 4. 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas 

vadītājs 

1211 14 1 
12.Finanšu vadība un 

analīze 
IV 11 1382 1244 

5.     Galvenais grāmatvedis 1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1182 

6.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 



7.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

8.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

9.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

10.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

11.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

12. 5. 
Administratīvā 

nodaļa 

Administratīvās nodaļas 

vadītājs 
1213 23  0 

 1.Adminisatratīvā 

vadība 
 I  11 1382  1078 

13.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

14.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

15.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

16.     
Personāla vadības 

speciālists 
2423 07 1 30.Personāla vadība IVA 10 1287 995 

17.     Iepirkumu speciālists 3323 01 1 2. Apgāde III B 9 1190 912 

18.     
Dokumentu pārvaldības 

speciālists 
4222 07 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 

19.     
Dokumentu un arhīva 

pārvaldības speciālists 
3341 04 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 

20.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana un 

uzturēšana 

II B 9 1190 912 

21.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana un 

uzturēšana 

II B 9 1190 912 

22.     
Sabiedrisko attiecību 

speciālists 
2432 08 1 

24. Komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

II 9 1190 912 

23. 6. Attīstības nodaļa 
Attīstības nodaļas 

vadītājs 
1211 46 0  

51. Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1078 

24.     

Teritorijas plānošanas un 

darba ar uzņēmējiem 

speciālists 

2164 01 1 
51. Teritorijas 

plānošana 
II 9 1190 912 

25.     Projektu vadītājs 2422 01 1 32. Projektu vadība III A 11 1382 995 

26.     Projektu koordinators 2422 02 1 32. Projektu vadība II A 9 1190 912 

27.     Projektu administrators 4312 06 1 14. Grāmatvedība III A 9 1190 912 



28.     
Jaunatnes un tūrisma lietu 

speciālists 
2422 27 1 

35.Politikas 

ieviešana 
II 9 1190 912 

29.     Būvinženieris 2142 05 0,5 
20.Inženiertehniskie 

darbi 
II 9 1190 912 

30. 7. 
Krustpils novada 

būvvalde 
Būvvaldes vadītājs 1213 23 0 

51.Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1078 

31.     Būvvaldes arhitekts 2161 01 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 995 

32.     Būvinspektors  2422 54 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
III 10 1287 995 

33.     
Būvvaldes speciālists- 

lietvedis 
3341 04 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 

34. 8.  

Krustpils novada 

dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājs 
1213 23 0,5 

46. Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 
III 10 1287 995 

35. 9. 

Vides un civilās 

aizsardzības 

dienests 

Vides un civilās 

aizsardzības dienesta 

vadītājs 

1213 23 1 
26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III 10 1287 995 

36.     
Civilās un vides 

aizsardzības speciālists  
2422 23 1 

26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III A 9 1190 912 

37.     
Civilās un darba 

aizsardzības speciālists  
2263 01 0,6 

26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III A 9 1190 912 

38. 10. 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  nodaļas 

vadītājs 

1219 03 0,8 3.Apsaimniekošana III 10 1287 995 

39.     
Saimnieks- sagādnieks, 

mikroautobusa vadītājs 
5151 03 1 3.Apsaimniekošana II C 9 1190 829 

40.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

41.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

42.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

43.     Sētnieks, apkopējs 9613 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

44. 11.  
Krustpils novada 

bāriņtiesa 

Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, 

Bāriņtiesas loceklis 

Atašienes pagastā 

1344 05 1 45. Bāriņtiesas III 11 1382 1078 

45.     

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks, bāriņtiesas 

loceklis Kūku pagastā  

1344 06 0,7 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

46.     
Bāriņtiesas loceklis 

Krustpils pagastā 
3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

47.     
Bāriņtiesas loceklis 

Mežāres pagastā 
3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

48.     
Bāriņtiesas loceklis 

Variešu un Vīpes pagastā 
3412 06 0,8 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

49.     Bāriņtiesas sekretārs 3343 15 0,5 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

III 7 996 912 

50. 12. 
Krustpils novada 

Sociālais dienests 
Sociālā dienesta vadītājs 1344 03 1 39.Sociālais darbs V 11 1382 1078 



51.     

Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieks, sociālās 

palīdzības organizators 

Krustpils pagastā 

1344 04 1 39.Sociālais darbs IV  10 1287 912 

52.     
Atašienes pagasta 

sociālais darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

53.     
Kūku pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

54.     
Kūku pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

55.     
Mežāres pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

56.     
Variešu pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

57.     
Vīpes pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

58.     

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un 

bērniem 

2635 03 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

59. 13. 
Atašienes 

pagasta pārvalde 

Atašienes pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1009 

60.     Kasieris 4311 02 0,5 14.Grāmatvedība I 5 802 613 

61.     Lietvedis  3341 04 0,5 
18.3 Dokumentu 

pārvaldība 
II 7 996 550 

62.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 757 

63.     
Atašienes bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 656 

64.     

Atašienes pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi I C 7 996 656 

65. 14. 
Krustpils pagasta 

pārvalde 

Krustpils pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1050 

66.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

67. 
  

  Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 787 

68.     
Krustpils bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 682 

69.     
Krustpils bibliotēkas 

bibliotekārs 
3433 01 0,5 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 546 

70.     
Krustpils pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 682 

71. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Kūku pagasta pārvaldes 

vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1192 

72.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

73. 
  

  Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 894 

74.     Kasieris 4311 02 0,3 14.Grāmatvedība I 5 802 613 

75.     

Kūku bibliotēkas vadītājs- 

novada bibliotēku 

koordinators 

1431 11 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 912 

76.     
Kūku bibliotēkas 

bibliotekārs 
3433 01 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 620 

77.     
Zīlānu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 775 



78.     
Kūkus pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 775 

79. 16. 
Mežāres pagasta 

pārvalde 

Mežāres pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1027 

80.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

81.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 770 

82.     
Mežāres bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 668 

83.     
Mežāres pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 668 

84. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1084 

85.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

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

87.     
Antūžu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 704 

88.     
Medņu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 0,5 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 704 

89.     
Variešu pagasta kultūras 

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

90. 18. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1022 

91.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

92.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 766 

93.     Vīpes bibliotēkas vadītājs 1431 11 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 664 

94.     
Vīpesu pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33.  Radošie darbi 1 C 7 996 664 

95. 19. 
Amatniecības 

centrs "Māzers" 

Amatniecības centra 

vadītājs 
1213 23 1 

1. Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 500 

96.   Kokamatniecības meistars 7522 01 0,25 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 768 

 

2.Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.1) apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.2, izsakot  Pielikumu Nr.2 sekojošā redakcijā:  
 

        

Pielikums Nr.2 

           

Nr.p.

k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesij

as kods 
Slodze Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneša

lgu 

grupa 

Maksim

ālā alga 

par 

slodzi 

no 

2016.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.02. 

2016. 

1 1.  
Atašienes 

pagasta pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (P.p., 

Bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

2     Autobusa vadītājs  8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 610 

3     Elektriķis 7411 01 0,5 
20.Inženiertehniskie 

darbi 
I 7 996 500 

4     Kurinātājs-traktorists 8341 06 1 
41. Transportlīdzekļa 

vadīšana 
I 5 802 370 

5     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 



6     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

7     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

8     Strādnieks (kult.n.) 9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

9 2. 

Brāļu Skrindu  

Atašiens 

vidusskola 

Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

10.     Laborants 3111 08 0,6 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

11.     
Apkopējs- kurinātājs 

(mākslas sk.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

12.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

13.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

14.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

15.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

16.     
Kurinātājs- strādnieks (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

17.     
Kurinātājs- strādnieks (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

18.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

19.   
 

Medmāsa 2221 34 0,25 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

20.     PII auklis 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

21.     
Nakts aukle (no sept.-

jūlijam)s 
5311 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

22.     
Nakts aukle (no sept.-

jūlijam)s 
5311 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

23. 3. 
Krustpils pagasta 

pārvalde 

Strādnieks (saimniecības 

daļā) 
9214 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

24.     
Strādnieks- santehniķis 

(saimniecības daļā) 
9214 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 420 

25.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

26.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

27.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

28.     Kurinātājs (okt.-maijs) 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

29.     
Apkopējs- dežurants 

(Sporta z.)  
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

30.     
Apkopējs- sētnieks (p.p., 

kult.n.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

31.     
Apkopējs- sētnieks 

(bibliotēkā) 
9112 01 0,2 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

32. 4. 
Krustpils 

pamatskola 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā 
1345 09 1 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 610 

33.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

34.     Laborants 3111 08 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

35.     Laborants 3111 08 0,25 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

36.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 



37.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

38.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

39.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

40.     Autobusa vadītājs  8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 650 

41.     Medmāsa 2221 34 0,2 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

42.     Kurinātājs- elektriķis 7411 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 400 

43.     Kurinātājs-strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

44.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

45.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

46. 5. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Apkopējs-sētnieks (p.p., 

kult.n., Zīlānu biblio.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

47.     
Apkopējs-sētnieks (Kūku 

bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

48.     Mākslinieks noformētājs 3432 11 1 33.Radošie darbi II 8 1093 500 

49.     Mikroautobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
II 6 899 610 

50.     Santehniķis-elektriķis 7126 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

51.     Santehniķis- metinātājs 7126 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

52.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

53.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

54.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

55.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

56.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

57.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

58.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

59.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

60.     
Apkopējs-sētnieks (Sūnu 

vecajā skolā) 
9112 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 

 

413 

 

370 

61. 6. Sūnu pamatskola 
Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā  
1345 09 1 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 610 

62.     Lietvedis 3341 04 0,75 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

63.     Medmāsa 2221 34 0,5 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

64.     Autobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 700 

65.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

66.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

67.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 



68.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

69.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

70.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

71.     
Apkopējs- sētnieks 

(bērnudārzs) 
9112 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

72.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

74.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

75. 7. 
Mežāres pagasta 

pārvalde 
Apkopējs- sētnieks (p.p.) 9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

76.     
Apkopējs (kult.n., 

bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

77.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

78.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

79.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

80.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

81.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

   Elektriķis- santehniķis 7411 01 0,5 
20.Inženiertehniskie 

darbi 
I 7 996 670 

82. 8. 
Mežāres 

pamatskola 

Direktota vietnieks 

saimnieciskajā darbā 
1345 09 1 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 500 

83.     Lietvedis 3341 04 0,25 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

84.     Medmāsa 2221 34 0,15 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

85.     Strādnieks 9214 03 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

II A  2 511 370 

86.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

87.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

88.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

89.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

90. 9. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (p.p., 

kult.n.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

91.     Strādnieks (kapu aps.) 9214 03 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

92.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

93.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

94.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

95.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

96.     
Apkopējs- sētnieks 

(Antūžu kult.n.,) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 511 370 

97.     Autobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 650 

98.     Strādnieks- santehniķis 7126 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

V 7 996 670 



99.     
Apkopējs- sētnieks 

(Liepenes sk.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 511 370 

100. 10. 
Variešu 

sākumsskola 
Lietvedis- dežurants 3341 04 0,75 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

101.     
Sporta zāles pārzinis-

instruktors 
3423 02 0,5 

48. Sporta 

organizēšana un 
profesionālais 

sports 

II 8 1093 700 

102.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

103.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

104.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

105.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

106.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

107. 11. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (p.p., 
bibliot., amatn.c.) 

9112 01 0,8 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

108.   
Apkopējs- sētnieks 

(klubs.) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

109.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

110.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

111.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

112.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A  2 511 370 

113. 12. 
Vīpes 

pamatskola 
Lietvedis 3341 04 0,55 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

114. 
  

Apkopējs- sētnieks 9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 413 370 

115.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 370 

116.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

117.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

118.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 370 

119.     Autobusa vadītājs 8331 01 0,65 
41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 650 

120.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

121.     PII skolotāja palīgs 5312 01 0,75 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 370 

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Visām novada pagastu pārvaldēm un iestādēm/struktūrvienībām 
 

 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā un īpašniekiem piederošo 

dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu 
 

J.Pastars jautā par kredīta atmaksu, atbild A.Rutko. 

Jautā G.Kalve, atbild A.Rutko un I.Stupāne. 



Jautā Dz.Skalbe, atbild A.Rutko.  

Izsakās K.Pabērzs. 

A.Rutko paskaidro, ka maksa varētu mainīties. 

Jautā P.Gravāns, paskaidro A.Rutko. Izsakās K.Pabērzs, Dz.Skalbe. 

 

Krustpils novada, Kūku pagasta, mājai Kūkas 2 ir pabeigti būvdarbi ERAF projektā Nr. 

DMS/3.4.4.10/12/09/473 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūkas 2, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi". 

 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmā daļa, nosaka, ka pašvaldībām piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu 

veido:  

 īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu; 

 dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un uzturēšanai nepieciešamā izdevumu daļa. 

 

Pamatojoties uz augstāk minēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta 1. daļas, 

Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

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

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

 

1. Apstiprināt īres maksu 0.85 EUR mēn. par 1 m
2
  izīrētās  dzīvojamās platības,   tai skaitā 

apsaimniekošanas maksu 0.71 EUR mēn. par 1 m
2
 proporcionāli izīrētajai platībai. 

2. Brīdināt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus par īres un apsaimniekošanas maksas 

paaugstināšanu, kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Pildot likumā  „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Gundars Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

10. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
 

 

Ziņo A.Rutko. 

Jautā D.Broka, atbild A.Rutko. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada domē ir saņemts I. G.,  iesniegums no 02.02.2016.g. Nr.2.1-11.2/16/210  

un  03.02.2016.gada dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols Nr.2. 

  

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  Krustpils novada domes  

tautsaimniecības komiteja konstatē, ka: 

1. Ar 2016.gada 20.janvāra Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 1., 14)  

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts,  



Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesības nodotas pilnvarotajai personai – I. G., p.k. [..]. 

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

daļas 17.punktu. 

3. No 02.02.2016.g. Nr.2.1-11.2/16/210 iesnieguma var secināt, ka mājas “Spunģēni 2”, 

Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads pilnvarotā persona I. G., p.k. [..] atsauc 

savas pilnvaras par mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

mājas pilnvarotās personas pienākumu pildīšanu. 

4. Ņemot vērā augstāk minēto par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, un ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokolu no 03.02.2016.gada Nr.2 , izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki  lūdz Krustpils  

novada pašvaldību pārņemt minētās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. 

5. Lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošanu Krustpils  

novada pašvaldībai ir pieņemts, atbilstoši Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju" (turpmāk-Likums) 51. panta otro daļu. 

6. Nekustamais īpašums “Spunģēni 2”, Spunģēnu, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr 5668- 006- 0394, sastāv no zemes gabala 2928 kv.m.  platībā un 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 18 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 948 kv.m., 

īpašuma tiesības nostiprinātas  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0001 2593. 

 8 dzīvokļu īpašumi privatizēti un reģistrēti Zemesgrāmatā. 

 10 dzīvokļu īpašumi – pašvaldības īpašumā. 

 

Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā un 

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

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

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārņemt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  Krustpils  pagasta pārvaldei, 

parakstot dzīvojamās mājas nodošanas - pieņemšanas aktu par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2.  Izveidot mājas pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  

 Komisijas priekšsēdētājs - Krustpils novada domes izpilddirektors Raivis Ragainis; 

 Komisijas locekļi: 

◦ Andra Munce - Krustpils pagasta pārvaldniece; 

◦ Uldis Zirnītis - Krustpils pagasta saimniecības vadītājs; 

◦ Andris Rutko - Krustpils novada pašvaldības komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs. 

3. Uzdot “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads pilnvarotajai 

personai I. G. nodot dzīvojamās mājas “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads apsaimniekošanas funkcijas Krustpils pagasta pārvaldei, vienlaicīgi 

nodot esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas 

pakalpojuma sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās 

izlietojumu un uzkrājumiem, kā arī mājas lietu līdz 29.02.2016.gadam.   

4. Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads pilnvarotajai personai, I. G. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 



 

 

11.  

Par  Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa 

izlietojuma Nolikumu 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu komiteja 

sēdēs. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka 

izpildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantu, 

kas nosaka, ka pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā 

vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri 

saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides 

monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata 

pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu 

un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides inspektoru 

veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. 

Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides 

aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā 

dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Pašvaldība var veidot pašvaldības vides aizsardzības fondu, 

izmantojot vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

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

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursu nodokļa 

izlietojuma Nolikumu (pielikumā). 

 

 

12. 

Par projektu „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 2016. gadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 



pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 

upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 29.februārim iesniegt projektu „Zivju mazuļu ielaišana 

Daugavā 2016. gadā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 5940.00 

Attiecināmās izmaksas 5940.00 

Publiskais finansējums (100%) 5940.00 

Pašvaldības finansējums (0%) 0.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

5. Par projekta „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 2016. gadā” vadītāju apstiprināt Attīstības 

nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.  

 

13. 

Par projektu „Zivju resursu pavairošana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales  ezerā) 

2016. gadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās P.Gravāns, V.Stiebriņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 

upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 29.februārim iesniegt projektu „Zivju resursu pavairošana 

Krustpils novada Baltezerā (Timsmales  ezerā) 2016. gadā” 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 2250.00 

Attiecināmās izmaksas 2250.00 

Publiskais finansējums (89%) 2002.5 

Pašvaldības finansējums (11%) 247.5 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 



4. Projekta līdzfinansējumu 247.5 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

6. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales  ezerā) 

2016. gadā” vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru 

Latiševu.  

 

 

14. 

Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2016. gadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 

upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 29.februārim iesniegt projektu „Līdaku mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Baļotes ezerā 2016. gadā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

6. Par projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2016. gadā” 

vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.  

 

15. 

Par projektu „ Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 2016. gadā” 

 



Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 

upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 29.februārim iesniegt projektu „Zivju resursu atjaunošana 

Krustpils novada Laukezerā 2016. gadā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 2500.00 

Attiecināmās izmaksas 2500.00 

Publiskais finansējums (89%) 2225.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 275.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 275.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

6. Par projekta „Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 2016. gadā” vadītāju 

apstiprināt Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.  

 

16. 

Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 



pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 

upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 29.februārim iesniegt projektu „Līdaku mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 1300.00 

Attiecināmās izmaksas 1300.00 

Publiskais finansējums (89%) 1157.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 143.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 143.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

6. Par projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā” 

vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.  

 

17. 

Par projektu „ Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016. gadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Sabiedrības 

informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu 

literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 15.martam iesniegt projektu „Sabiedrības informēšanas 

pasākumu organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai 

izmantošanai 2016. gadā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 1542,0 

Attiecināmās izmaksas 1371,6 

Publiskais finansējums (89%) 1371,6 

Pašvaldības finansējums (11%) 170,4 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 



 

4. Projekta līdzfinansējumu 170,4 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

6. Par projekta „ Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016. gadā” vadītāju apstiprināt 

Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.  

 

 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības iestādes  

„Mežāres kultūras nama”  nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 

 

 Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu,  likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Kultūras institūciju likuma 5. un 13.pantu,    

pamatojoties uz saimniecisku un strukturālu pasākumu veikšanu Krustpils novada pašvaldībā, 

reorganizēt Krustpils novada pašvaldības iestādi – “Mežāres kultūras centrs” uz pastarpinātas 

pārvaldes institūciju – “Mežāres kultūras nams”,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (13 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Vladimirs Golubevs (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt kultūras nama nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

2. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru  izslēgt no Valsts ieņēmumu dienesta 

Krustpils novada pašvaldības iestādi- Mežāres pagasta kultūras centrs (iestādes adrese- 

„Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, NMR Nr. 90010233005) no 

nodokļu maksātāju reģistra, reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Krustpils novada pašvaldības  

pastarpinātas pārvaldes institūciju  „Mežāres kultūras nams”, ar juridisko adrese 

„Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads  nodokļu maksātāju 

struktūrvienību reģistrā.  

 

 

19. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/2 “Saistošie noteikumi 

par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 

apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 

 

Ziņo I.Stupāne. Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne, K.Pabērzs. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11. un 21.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu,  ņemot vērā Vīpes amatniecības centra 

“Māzers” 12.01.2016. iesniegumu Nr. 1.1-1/2 “Par kvalifikācijas pilnveides kursu programmas 

apstiprinašanu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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



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

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

 

1. Apstiprināt Krustpils  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2016/2 „Saistošie 

noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā).  

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

noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.   

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

par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums 

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

„Krustpils Novadnieks”.   

4. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Krustpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā.  

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

 

 

 

20. 

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 

apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un Ministru 

kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa 

programmām (trijiem gadiem), Krustpils novada domei ir jāapstiprina Krustpils novada autoceļu 

un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem 

(2016., 2017., un 2018.gadam) un Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas 

uzturēšanas darbu programmu 2016. gadam. 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programmu 2016. gadam. (Programma pielikumā) 

2. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

izlietojumu vidējā termiņa programmu 2016-2018. gadam. (Programma pielikumā)  

 

Plkst. 12:46 deputāts M.Felss atstāj sēdes telpu. 

 

 

21. 

Par Krustpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/3 „Par Krustpils novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 



  

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

 

2015.gada 6.novembrī stājās spēkā 2015.gada 8.oktobra grozījumi likumā "Par 

pašvaldībām".  Minēto grozījumu 3.punktā paredz jaunu kārtību attiecībā uz pašvaldību saistošo 

noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu, par 

kuru jāpaziņo, publicējot attiecīgos saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, tas ir, novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada 

dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne 

biežāk kā reizi gadā.” 

Ņemot vērā grozījumus likumā, ir sagatavoti Krustpils novada pašvaldības saistošie 

noteikumi, kuros ir noteikta Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.panta 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada domes saistošos noteikumus Nr.2016/3 „Par Krustpils 

novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un paskaidrojumu rakstu saskaņā 

ar pielikumu; 

2. Uzdot Krustpils novada domes Administratīvajai nodaļai pēc saskaņojuma saņemšanas 

no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, publicēt 

saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Pielikumā: Krustpils novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/3 „Par Krustpils novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un paskaidrojumu raksts. 

 

Plkst. 12:48  deputāts M.Felss atstāj sēdes telpu. 

 

 

22. 

Par  Krustpils novada domes 2014.gada 17.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.16., 13) 

“Par zemes vienību izslēgšanu no statusa  “Zeme zemes reformas pabeigšanai”, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai un platību precizēšanu” atcelšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata 2015.gada 16.oktobra Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli 

Nr. 2-04.1-Z/287 “Par kadastra datu aktualizāciju”, kurā konstatē, ka Krustpils novada 

pašvaldības 2014.gada 17.decembra lēmumā, protokols Nr.16., 13, „Par zemes vienību 

izslēgšanu no statusa „Zeme zemes reformas pabeigšanai”, piekritības noteikšanu pašvaldībai un 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


platību precizēšanu” minētās zemes vienības pamatojoties uz Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres un Vīpes pagasta padomes 2008. un 2009.gada pieņemtajiem lēmumiem „Par lauku 

apvidus zemes vienības piekritību pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai” ir nodotas zemes reformas pabeigšanai.  

Pamatojoties uz pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem, Kadastra informācijas sistēmā tika 

aktualizēti dati un Lēmumā minētajām zemes vienībām reģistrēts statuss - zeme zemes reformas 

pabeigšanai. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sestajai daļai, pašvaldības domes lēmumus par lauku 

zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes 

dienestam iesniedz atbilstoši likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” noteiktajā 

termiņā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” (turpmāk - 

Ministra kabineta noteikumi Nr.996) 11.punktā noteiktam, reģionālā nodaļa pamatojoties uz 

pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem, līdz 2009.gada 30.decembrim aktualizēs kadastra 

informācijas sistēmas datus, ja nav pieņemts lēmums par zemes vienību piekritību vai 

izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.996 13.punktā noteikto, ja rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ir pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama 

pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai 

piekritību pašvaldībai. Reģionālā nodaļa, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu, 

aktualizēs kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un 

stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu. 

Lēmumā minētās zemes vienības neatbilst Ministru kabineta Nr.996 13.punktā noteiktām 

prasībām, jo nav ieskaitītas rezerves zemes fondā. 

Reģionālā nodaļa atsūtīto Lēmumu ir pieņēmusi zināšanai, bet nav aktualizējusi zemes 

vienību piekritību, jo Lēmumā minētās zemes vienības neatbilst nevienam no likumā “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem 

kritērijiem, kuras būtu piekritīgas pašvaldībai. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, 2015.gada 16.oktobra Valsts zemes dienesta Zemgales 

reģionālās nodaļās vēstuli Nr. 2-04.1-Z/287 “Par kadastra datu aktualizāciju”, tiesību normu 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2014.gada 17.decembra Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16.,13) 

„Par zemes vienību izslēgšanu no statusa „Zeme zemes reformas pabeigšanai”, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai un platību precizēšanu”. 

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

 
 

 

23. 

Par  Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.17., 2) 

“Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši”” atcelšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas#p6
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Ziņo I.Stupāne. 

Jautā V.Stiebriņa. Izsakās K.Pabērzs. 

 

2015.gada 29.decembrī ar domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 17., 2) “Par Deleģēšanas 

līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši””,  apstiprināja 

Deleģēšanas līgumu projektu. Minētais domes lēmums ar Deleģēšanas līguma projektu tika 

nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņojuma saņemšanai. 

2016.gada 3.februārī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar vēstuli Nr. 

18-1e/745 “Par Krustpils novada pašvaldības deleģēšanas līguma projektu”  sniedza atzinumu, 

ka kaut arī likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa pilnvaro pašvaldību no katras 

autonomas funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēt privātpersonai vai citai publiskai 

personai, atkritumu apsaimniekošanas kā pašvaldības kompetencē esošā pārvaldes uzdevuma 

izpildes kārtību reglamentē Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas attiecībā pret likumu “Par 

pašvaldībām”  uzskatāms par speciālo likumu. Ņemot vērā, ka Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktais regulējums neparedz deleģēšanas līguma slēgšanu, par 

atkritumu apsaimniekošanu starp pašvaldību un pakalpojumu sniedzēju ir noslēdzams 

pakalpojuma līgums, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Atcelt 2015.gada 29.decembra Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 17., 2) 

2. Pilnvarot Krustpils novada izpilddirektoru, starp pašvaldību un pakalpojumu 

sniedzēju slēgt pakalpojuma līgumu. 

 

 

 

24. 

Par grozījumiem 2015.gada 29.decembra Krustpils novada domes sēdes lēmumā 

(protokola Nr.17., 10) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” 

  

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Jautā V.Stiebriņa, paskaidro K.Pabērzs, A.Munce. 

 

Izskata  2016.gada 20.janvāra Krustpils pagasta pārvaldes vēstuli Nr.5-8/16/3 “Par telpu 

nomas maksu biedrībai “Daugaviņa””, kurā lūdz  piemērot atlaidi biedrībai. Pārvalde, vēstulei 

pievienojusi biedrības statūtus. Izskatot, augstāk minēto vēstuli un statūtus, pašvaldības konstatē: 

1. Biedrības “Daugaviņa ” statūti apstiprināti 2015.gada 4.decembrī. Biedrības mērķi: 

veicināt kultūras, veselības un fiziski aktīvu dzīvesveida atbalstīšanu, dzīves kvalitātes 

uzlabošanu; veicināt labdarību krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem; veicināt neformālās 

mūžizglītības attīstību. 

2. Krustpils novada pašvaldība 2015.gada 29.decembrī ar lēmumu sēdes (protokols Nr. 17., 

10) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu”, jaundibināmajai biedrībai iznomājusi nedzīvojamās 

telpas, ar tiesībām reģistrēt šajās telpās juridisko adresi. Ar domes lēmuma otro punktu, nolemts 

slēgt telpu nomas līgumu, piemērojot pašvaldības izcenojumu.  

3. Saskaņā ar 2013.gada 20.novembra, Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols 

Nr.22.,5.) “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu”, Krustpils pagasta “Kalmītes” 

telpu noma  mēnesī ir 1.28 EUR par vienu m
2
. 

4. Ņemot vērā, ka biedrības darbība tiks vērsta uz nozīmīgu labumu gūšanu sabiedrības 

daļai, būs vērsta uz labdarību, kultūras un veselības veicināšanu, būtu grozāms  Krustpils novada 

pašvaldības, 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 17., 10) “Par nedzīvojamo 



telpu iznomāšanu” 2.punkts, to izsakot šādā redakcijā: “2.Slēgt telpu nomas līgumu uz pieci 

gadi, atbrīvojot no komunālo un uzturēšanas pakalpojumu maksas,  neiekasējot nomas maksu.” 

 Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,  

- 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „ Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

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

Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss),  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Grozīt Krustpils novada pašvaldības, 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma 

(protokols Nr. 17., 10) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” 2.punktu, to izsakot šādā 

redakcijā:  

“2.Slēgt telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem, atbrīvojot no komunālo un 

uzturēšanas pakalpojumu maksas,  neiekasējot nomas maksu.” 

2. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, desmit 

darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

25. 

Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem – “Viesuļi”   un 

“Lieli Piņņi”, Variešu pagasts 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo I.Stupāne. 

A.Jaksons paskaidro, kāda ir esošā situācija. 

Izsakās Variešu pagasta iedzīvotāja O.Solovjova par to, kāpēc nepiekrīt  sagatavotajam 

lēmumam par to, kur atradīsies  ceļa servitūts.  A.Jaksons piedāvā samainīt gabalus. 

Izsakās Variešu pagasta iedzīvotāja I.Solovjova par nomas platību. 

I.Stupāne informē, ka ceļa daļa samazinās nomniekam iznomājamo platību. 

Izsakās A.Jaksons. 

Jautā D.Broka, atbild O.Solovjova. Izsakās I.Stupāne. 

Deputāti atzīst, ka piekļūšana laukam ir nodrošināta pa citu ceļu. 

Izsakās P.Gravāns, D.Broka, A.Jaksons,Dz.Skalbe. 

Izsakās  K.Pabērzs.   

 

Izskata V. I. (personas kods [..]), dzīvojoša [..], O. S.  (personas kods [..]), dzīvojošas [..] 

un I. S. (personas kods [..]) dzīvojošas [..], 2016.gada 19.janvāra iesniegumu par ceļa servitūta 

nodibināšanu nomā nodotiem zemes gabaliem, konstatē: 

1. Pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem:  “Viesuļi” (kadastra apzīmējums 5694 008 

0185) un “Lielie Piņņi” (kadastra apzīmējums 5694 008 0230), Variešu pagasts, kuri 

iznomāti vairākiem nomniekiem šobrīd nav piekļuves (piebraukšanas) iespēju. 

2. Saskaņā ar LR likuma “Par autoceļiem” 6.
1
pantu “Ceļa servitūts”: 

(1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam 



īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos 

no jauna. 

(2) Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta 

nodibināšanu izskata tiesa. 

3. Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo 

ceļu, bet saskaņā Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas 

spriedumu, ar līgumu vai testamentu. 

4. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar LR likuma “Par autoceļiem” 6.
1
pantu pirmo daļu, 

Civillikuma 1156., 1231 un 1235.pnatu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs  (13 balsis), 

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

 

1. Nodibināt reālservitūtu- ceļa servitūti Krustpils novada pašvaldības zemes gabaliem 

“Viesuļi” (kadastra apzīmējums 5694 008 0185) un “Lielie Piņņi” (kadastra apzīmējums 5694 

008 0230), par  labu nekustamajam īpašumam “Jaunie Piņņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

(kadastra pazīmējums 5696 008 0167) un “Viesuļi” (kadastra apzīmējums 5694 008 0185) un 

“Lielie Piņņi” (kadastra apzīmējums 5694 008 0230) zemes nomniekiem, piešķirto tiesību uz 

braucamo ceļu 4 m platumā, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

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

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

 
Plkst.13.10. Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu 10 minūtes līdz13.20. 

 

Sēde tiek atsākta 13:22. 

 

 

26. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2016.gada 4.februārī  saņemts I. R., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta: [..], 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Mežāres pagastā. 

 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.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

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. 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības I. R., uz dzīvokli Nr.5 mājā “Rozessala 31”, Mežāre, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

2. I. R., viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu un 

deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p25.2


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

uz vienu gadu ar I. R. 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. 

   

 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2016.gada 22.janvārī  saņemts A. Z., personas kods [..] deklarētā dzīves vieta: [..], 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Kūku pagastā. 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, ka piekrīt īres tiesību 

piešķiršanai uz dzīvokli Nr.14  “Kūkas  3” , Kūkas, Kūku 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.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

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. 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. Z., uz dzīvokli Nr.14 mājā “Kūkas 3”, Kūkas, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

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

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

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

līgumu uz vienu gadu ar A. Z. un nodot dzīvokli Nr.14 mājā “Kūkas 3”, Kūkas, Kūku 

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. 

 

   

 

28. 

Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Mežāres pagastā 
 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata ģimenes ārstes Līgas Martuzānes, ģimenes ārsta prakse Nr. 11686, juridiskā 

adrese „Kūkas Nr.36”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 25.01.2016. iesniegumu 

(reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā 01.02.2016.) ar lūgumu slēgt telpu nomas līgumu 

ģimenes ārsta praksei „Druvasnieki 16a”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

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

08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punktu un 7. 

punktu, iznomāt telpas līdzšinējā ģimenes ārstu praksē, ar kopējo platību 71.9 kv.m.  

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


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

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 
 

1. Iznomāt Krustpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas „Druvasnieki 16a”, 

Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 71,9 m² Līgas Martuzānes 

ģimenes ārsta prakses darbībai, ģimenes ārsta prakse reģ. Nr.111685. 

2. Noteikt nomas maksu EUR 15.00 mēnesī par visu iznomāto platību, slēgt nomas līgumu uz 

pieciem gadiem. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

29. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata  2016.gada 14.janvārī  saņemto E. S., personas kods [..], dzīv. [..] iesniegumu, 

kurā lūdz piešķirt divistabu dzīvokli Spunģēnu centrā. 

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

18.janvāra vēstule Nr.5-8/16/2 “Par dzīvojamo platību”, kurā norādīts, ka  brīvas dzīvojamās 

platības Krustpils pagastā nav, tāpēc  izveidojusies dzīvokļu rinda. Pārvalde piekrīt, ka 

iesniedzējs tiek uzņemts dzīvokļu rindā ar kārtas Nr.4. 

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

pamatojoties uz likuma “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, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa 

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

 

1. Uzņemt Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.4  E. S., 

personas kods [..], dzīvojošu [..].  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldei. 
 

 

 

30. 

Par  grozījumiem zemes nomas līgumā   

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata V. C., personas kods [..],  dzīvo: [..], 2016.gada 19.janvāra iesniegumu samazināt 

iznomātās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 006 0107 platību no 2,35 ha uz 0.5 ha. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

5676 006 0107, 2014.gada 27.oktobrī ar iesniedzēju noslēgts lauku zemes nomas līgums ar 

līguma termiņu līdz 2019.gada 26.oktobrim, par kopējo iznomāto  platību 2,35 ha. Uz zemes 

vienības ir iesniedzējas ēkas (būves). 



 

 Pastāvot šādiem apstākļiem, grozāms lauku zemes nomas līguma 1.1.punkts, nosakot, ka 

iznomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 006 0107 daļu 0.5 ha platībā. 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu,  

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

likuma” 6.
1
panta pirmo daļu, 

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

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

personas zemes nomu” 18.punktu, 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.oktobra  noslēgtajā lauku zemes nomas līgumā starp 

Krustpils novada pašvaldību un  ar V. C., grozot  līguma 1.1.punktā -  nomā nodotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 006 0107 platību no 2,35 ha uz 0.5 ha. 

2. Uzdot pašvaldības juristei izstrādāt 10 darba dienu laikā grozījumus 2014.gada 

27.oktobra  lauku zemes nomas līgumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības  izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

31. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 
 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata T. F., personas kods [..], dzīvo [..],  2016.gada 1.februāra  iesniegumu par lauku 

zemes nomas līguma izbeigšanu, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 5696 003 0138 – 2.0 

ha  un 5696 004 0099 – 1.0 ha platībā. 

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lauku zemes nomas līgumu ar T. F. par Krustpils novada pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību nomu Vīpes pagastā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 5696 003 

0138 – 2.0 ha  un 5696 004 0099 – 1.0 ha platībā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

32. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi I. B., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

3.februāra iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5670 001 0096 1.1 

ha platībā iznomāšanu. 

  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, 

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

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt I. B., personas kods [..], daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 001 0096 – 1.1 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.marta līdz 2021.gada 

28.februārim. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. B. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I. B.  neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies 

slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti citai 

personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

 

33. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata IK „VB SOFT”, reģistrācijas Nr.40002147327, juridiskā adrese: „Gaidas”, 

Kaupernieki, Variešu pagasts, Krustpils  novads, pārstāvja V. B. 2016.gada 3.februāra 

iesniegumu par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0175 – 2.0678 ha platībā 

nomu.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 007 

0175  - 2.4678 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. 

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, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  

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



1. Iznomāt IK „VB SOFT”, reģistrācijas Nr.40002147327, juridiskā adrese: „Gaidas”, 

Kaupernieki, Variešu pagasts, Krustpils  novads, daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 007 0175  - 2.0678 ha platībā;  

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.marta līdz 2021.gada 

28.februārim. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka IK „VB SOFT”, reģistrācijas Nr.40002147327, lauku zemes nomas 

līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja 

IK „VB SOFT”, neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs 

lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals var tikt iznomāts citai 

personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

34. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā M.Kalniņš, atbild L.Garkalne. 

 

Izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas Nr.45403013898, 

juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  īpašnieka Mārtiņa Lazdāna, 

2016.gada 25.janvāra, 2016.gada 2.februāra, 2016.gada 4.februāra iesniegumus par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670 002 0048 , 5670 004 0745, 5670 004 0944, 5670 004 

0300 iznomāšanu.  Iznomāšanas mērķis -lauksamniecība.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

1.  56700020048  - 2.4447 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

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

2. 56700040300- 1.7 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. Pēc eksplikācijas 0.1 ha ir 

krūmāji, tāpēc nomā var nodot tikai daļu. Iznomāt var 1.6 ha. 

      3. 5670 004 0745 – 1.4921 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

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

      4. 5670 004 0944 – 1.2 ha, ir ieskaitīta rezerves zemes fondā un tās valdītājs, atbilstoši 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā minētajam, ir Krustpils  novada pašvaldība. 

Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. 

 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, 

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

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, atklāti 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 



1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas 

Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils  novads,  īpašniekam 

Mārtiņam Lazdānam, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56700020048  - 2.4447 ha 

platībā; 56700040300- 1.6 ha platībā;  5670 004 0745 – 1.4921 ha platībā. 

2. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas 

Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils  novads,  īpašniekam 

Mārtiņam Lazdānam nomā rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0944 – 1.2 ha platībā. 

3. Par lēmuma 1.un 2.punktu, slēgt zemes nomas līgumus uz 5 gadiem no 2016.gada 

1.marta līdz 2021.gada 28.februārim. 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.  

4. Par lēmuma 2.punktu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, 

reģistrācijas Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils  novads,  

īpašniekam Mārtiņam Lazdānam nosakāms, ka : 

4.1. Krustpils novada pašvaldība vienpusēji izbeidz zemes nomas līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā 

vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

5. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumus  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

6. Noteikt, ka lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža.  

7. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

 

35. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi P. B., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

8.februāra iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5646 006 0524 1.0 

ha platībā iznomāšanu. 

  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, 

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

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt P. B., personas kods [..], daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 

006 0524 – 0.9988 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.marta līdz 2021.gada 

28.februārim. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka P. B. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja P. B. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies 

slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti citai 

personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 
 

 

36. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata J. G., personas kods [..], dzīvo [..], 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt J. G., personas kods [..], dzīvo [..],  limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, 

Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

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

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

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 
(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

 

37. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. A., personas kods [..], dzīvo [..], 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt V. A., personas kods [..], dzīvo [..],  limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, 

Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: 

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

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

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 
(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

38. 

 Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. B., personas kods [..], dzīvo [..], 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt V. B., personas kods [..], dzīvo [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un 

slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu 

Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: 

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

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

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



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

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

39. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

Izskata  R. Ģ., personas kods  [..], dzīvo [..], 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R. Ģ., personas kods  [..], dzīvo [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt 

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

Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

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

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

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 
(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

 

  

40. 



Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata  J. K., personas kods  [..], [..], 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, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt J. K., personas kods  [..], [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt 

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

Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: 

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

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

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 
(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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. 

 

Plkst. 13:38 sēdes zāli atstāj deputāte Vija Stiebriņa. 

 

 

41. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Stirnas”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 008 0001) 

 

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. B., personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 

28.janvāra iesniegumu, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Stirnas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 008 0001, atdalot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 

5694 008 0244 un 5694 008 0017. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0017  platība ir 3,5 ha, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0244 platība ir 4,3 ha, atbilstoši eksplikācijai tā ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  



Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienības atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 16., 19. pantu, 1.panta 14.p. LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, un  LR 2015.gada 8.decembra MK 

noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9.apakšpunktu, 7., 8., 9., 10., 11., 12.,13., 

14.,29.punktu, kā arī ņemot vērā  J. B. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Stirnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5694 008 0001)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  5694 008 

0017  – 3,5 ha platībā un 5694 008 0244 – 4,3 ha platībā,  neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5694 008 0017 un 5694 008 

0244 saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra nr.5694 008 0017 un 5694 008 0244 piešķirt 

nosaukumu „Selgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

4. Zemes vienībām ar kadastra nr.5694 008 0001 un 5694 008 0002 saglabāt nosaukumu 

“Stirnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

 

 

42. 

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Jaunkristi”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 007 0117) 

 

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi D. L., L. T., D. M. pilnvarotās personas A. M.  

2016.gada 4.februāra iesniegumu,  kurā lūdz ļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma „Jaunkristi”, 

kadastra Nr.5668 007 0117, kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā: 

a) Īpašumu ar kadastra Nr.5668 007 0118 ar platību 3,0 ha, izmantošanas mērķis 

lauksaimniecība; 

b)  Īpašumu ar kadastra Nr.5668 007 0119 ar platību 1,0 ha, izmantošanas mērķis 

lauksaimniecība; 

c) Īpašumu ar kadastra Nr.5668 007 0120 ar platību 9,0 ha, izmantošanas mērķis 

mežsaimniecība; 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums „Jaunkristi”  ar kadastra Nr.5668 007 0117 sastāv no 4 

zemes vienībām ar kopējo platību 14,3 ha.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 



noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā D. L., L. 

T., D. M. pilnvarotās personas A. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Jaunkristi”  

(īpašuma kadastra Nr. 5668 007 0117) šādas zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu: 

1.1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0118  – 3,0 ha platībā; 

1.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0119  – 1,0 ha platībā; 

1.3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0120  – 9,0 ha platībā. 

2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumus un noteikt šādus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

2.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0118  – 3,0 ha platībā saglabāt 

lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) un piešķirt nosaukumu ”Putni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

2.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0119  – 1,0 ha platībā saglabāt 

lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) un piešķirt nosaukumu ”Bebri”, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0120  – 9,0 ha platībā  noteikt 

lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201) un piešķirt nosaukumu ”Meža Kristi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

 

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

 

43. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Lībieši”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. L., personas kods [..], 2016.gada 1.februāra 

iesniegumu, kurā lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Lībieši”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, kas reģistrēts Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.546, 

sadalot zemes vienību ar kadastra numuru 5670 001 0092, atbilstoši pievienotajai shēmai. 

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un skices kopija, kur redzama plānotā 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0093 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

Nekustamais īpašums „Lībieši”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0092 

sastāv no divām zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0092 un 5670 001 0093 ar 

kopējo platību 11.8 ha, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0092 atrodas ēkas.  

  Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0093 atrodas lauksaimniecības 

teritorijā. 



Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 2005. 

gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā A. L.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - 

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

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), 

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

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lībieši”, kadastra Nr. 5670 

001 0092, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0093 – 11.0 ha platībā   sadalīšanai. 

2.Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Lībieši” 

(pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils 

novada pašvaldībā.   
 

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

 

44. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Sakar-Palejnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. B., personas kods [..], 2016.gada 1.februāra 

iesniegumu, kurā lūdz ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Sakar-Palejnieki”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, kas reģistrēts Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0002 5902, 

sadalot zemes vienību ar kadastra numuru 5670 001 0090, atbilstoši pievienotajam zemes robežu 

plānam. 

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija, 

kur redzama plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0090 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

1. Nekustamais īpašums „Sakar-Palejnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 001 0090 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0090 un 

kopējo platību 8.3 ha, uz tās atrodas ēkas. Zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās 

šādi: 8.0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha – zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,1 

ha – zeme zem ceļiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0090 atrodas lauksaimniecības 

teritorijā. 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

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



apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā D. B. iesniegumu, atklāti balsojot 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 

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

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sakar-Palejnieki”, kadastra 

Nr. 5670 001 0090, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0090 – 8.3 ha 

platībā  sadalīšanai. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Sakar-Palejnieki” (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils novada 

pašvaldībā.   

 

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

 

 

45. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Žagari”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi M. L., personas kods [..], 2016.gada 3.februāra 

iesniegumu, kurā lūdz ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Žagari”, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

kas reģistrēts Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.210, sadalot zemes vienību ar kadastra 

numuru 5670 006 0026, atdalot no tās aptuveni 7 ha, atbilstoši pievienotajam zemes robežu 

plānam. 

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija, 

kur redzama plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0026 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

1. Nekustamais īpašums „ Žagari”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 006 

0025 sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0292,5670 006 

0026 un 5670 006 0025 ar kopējo platību 29.46 ha. Zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5670 006 0026 zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi: 

18.3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,1 ha – zeme zem ūdeņiem, 0,1 ha – zeme 

zem ceļiem, 2.2 ha pārējās zemes.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0026 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. Minimālo atdalāmo platību nosaka teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 123.p. 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

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



apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā M. L. iesniegumu, atklāti balsojot 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 

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

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Žagari”, kadastra Nr. 5670 

006 0025, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0026 – 21.6 ha platībā  

sadalīšanai. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Žagari” (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils novada 

pašvaldībā.   

 

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

 

46. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīviņi”  

Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

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

Nr.40003783960, juridiskā adrese: Rīgas iela 150-301, Jēkabpils,  2016.gada 8.februāra 

iesniegumu Nr.19-03.3/4 „Par lēmuma pieņemšanu”, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes 

ierīcības projektu zemes īpašumam “Brīviņi”, Mežāres pagastā Krustpils novadā ar kadastra 

Nr.5676 005 0062. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz 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, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Brīviņi”, Mežāres  

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 5.15 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.projektētajai zemes vienībai – 1.91 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).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 
 

47. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 



Jautājums izskatīts 11.02.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  
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, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par I. P. deklarēto dzīvesvietu [..], jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot I. P. 
 

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

 

48. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 18.02.2016. Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas sēdē. 

 

Krustpils  novada pašvaldībā 2016.gada 28.janvārī  ir saņemts I. S., personas kods [..], 

dzīvojoša [..] iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/16/149) ar lūgumu atsavināt dzīvokli pēc adrese 

„Jaunā Muiža 3”-34. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar Ivo Sproģi, 2015.gada 25.septembrī ir 

noslēgts dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgums Nr.6-47/15/101.   

 „Jaunā Muiža 3” – 34, Jaunā muiža, Kūku pagasta, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5670 900 8336, ir ierakstīts zemesgrāmatā,  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.586 34. Dzīvokļa un  kopīpašuma domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastrālā vērtība ir 2982.48 EUR. 

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

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2016.gada 10.februāra vērtējumu – nekustamā 

īpašuma  dzīvokļa Nr.34 (kadastra Nr. 5670 900 8336),   tirgus vērtība  ir 2 800 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 3150.29 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, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  

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



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli Nr.34 „Jaunā Muiža 3”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  kopīpašuma  

652/10711 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas un  zemes, ar dzīvokļa kopējo platību 65.2 

kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunā Muiža 3”-34, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 3150.29 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, I.S. 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. 

 

 

49. 

Par Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Sagatavots lēmums: 

Pēc pašvaldības izsludinātās kandidātu pieteikšanās uz vēlēšanu komisijas locekļa vietu, 

saņemts viens iesniegums, kurš atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta prasībām. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 10.panta otro daļu un 11.pnata ceturto daļu,  

atklāti balsojot „par” – (…. balsis), „pret”- (…. balsis), „atturas”- (…. balsis), Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Papildināt Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvu, iekļaujot tajā A. O., personas 

kods [..]. 

2. Paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā par izmaiņām Krustpils novada 

Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

 

M.Felss ierosina jautājumu neizskatīt, pagarināt pieteikšanos, lai varētu izvērtēt. 

Izsakās K.Pabērzs, R.Ragainis. 

I.Jaksone ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei. K.Pabērzs aicina 

ieteikt kandidātus, informē, ka nav pārstāvēts Vīpes pagasts un Variešu pagasts. 

K.Pabērzs aicina balsot par lēmuma neizskatīšanu. 

 

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

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

Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Jautājumu neizskatīt, pagarināt kandidātu pieteikšanās uz vēlēšanu komisijas locekļa 

vietu termiņu. 

 



50. 

Par zemes platības precizēšanu   

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata SIA „DL Dati”, reģistrācijas Nr. 45403033305, juridiskā adrese „Spunģēni 1”-10, 

Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2016. gada 12.februāra vēstuli Nr.001-2016 „Par 

zemes robežu plāna apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt zemes robežu plānu nekustamajam 

īpašumam “Zaķēni”, Mežāres pagasts Krustpils novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5676 005 0156, kur veicot kadastrālo uzmērīšanu minētajai zemes vienībai precizējās platība un 

ir 1.25 ha. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, un, pamatojoties uz SIA „DL 

Dati”, reģistrācijas Nr. 45403033305, zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas rezultātā 

sagatavoto Zemes robežu plānu, saskaņā ar LR 1997.gada 30.oktobra likuma „Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā 

noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to 

un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par 

zemes platības precizēšanu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj:  

Apstiprināt kadastrāli uzmērītajam nekustamajam īpašumam  „Zaķēni” Mežāres pagastā 

Krustpils novadā zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0156  noteikto platību  1.25 

ha.  

 

51. 

Par Administratīvās nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautā P.Gravāns, atbild L.Garkalne. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktu, kas nosaka, ka 

izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 

domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 

administrācijas darbiniekus, un Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 29.decembra saistošos 

noteikumus Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 37.15.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības izpilddirektors Raivis Ragainis ierosina domei, iecelt  Līgu Garkalni par 

Administratīvās nodaļas vadītāju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

nav,  Krustpils novada dome nolemj:  



1. Iecelt Līgu Garkalni par Administratīvās nodaļas vadītāju ar 2016.gada 22.februāri.  

2. Administratīvās nodaļas vadītājas amatalga tiek noteikta saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprinātu ar 2016.gada 

20.janvara Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1.,5). 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu. 

 

Sēdi vada G.Kalve. 

 

52. 

Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma  42.panta devīto daļu, Darba likuma 151.panta pirmās daļas 3.punktu, Krustpils novada 

pašvaldības Atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 31.2., likuma “Par pašvaldībām” 25.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto  domes priekšsēdētāju viņa 

prombūtnes laikā un ņemot vērā 2016.gada 16.februāra Krustpils novada domes priekšsēdētāja 

Kārļa Pabērza, personas kods [..], iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve,  Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas 

kods [..], ikgadējo apmaksāto papildus atvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas no 

2016.gada 03.marta līdz 2016.gada 16.martam, par laika periodu no 20.06.2014. līdz 

19.06.2015. 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus laikā no 2016.gada 

3.marta līdz 2016.gada 16.martam pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

Gundaram Kalvem, personas kods [..]. 

 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam;  

2. Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Gundaram Kalvem, 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 
 

Sēdi  slēdz: 13:55 

 

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

                              19.02.2016. 

 

Sēdes vadītājs     G.Kalve 
(52.jautājums) 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                             I.Randoha
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Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/1  

 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

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

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

 LR likumu „Par pašvaldību   budžetiem”, 

 LR likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

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

funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2016.gadam” 

 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2016.gadam ieņēmumos EUR 6781471 

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

 

2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos EUR 7081418, 

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

3. Apstiprināt plānoto aizņēmumu atmaksas apmēru EUR 161980 saskaņā ar 1. un 

15.pielikumu. 

 

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

 

4. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos EUR 507304 

saskaņā ar 12., 13., 14. pielikumu. 

5. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam izdevumos EUR 704549, 

saskaņā ar  12., 13., 14. pielikumu. 
 

6. Apstiprināt apgrozāmos līdzekļus uz gada beigām EUR 30000 apmērā. 

 

7. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par 2016.gada budžetu.  

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 
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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ IESKAITĪTĀ DABAS RESURSA 

NODOKĻA IZLIETOŠANAS NOLIKUMS 

 

                                           I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likumu un ar to saistītajiem 

Ministru kabineta noteikumiem. 

2.  Nolikums nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) plāno 

ieņēmumus un izdevumus no dabas resursu nodokļa. 

3. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa izlietojumu 

kārtējam gadam pieņem Krustpils novada pašvaldības dome, apstiprinot ikgadējo budžetu. 

                                                II. Līdzekļu sadale 

4. 10 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam tiek paredzēti 

dabas resursu rezerves fondā. 

5. 90 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam plāno visai 

Krustpils novada pašvaldības administratīvajai teritorijai kopumā pēc konkrētas pagasta 

pārvaldes vai struktūrvienības pieprasījuma, kas tiek izskatīti Budžeta un gada pārskatu 

izvērtēšanas komisijā. 

IV. Līdzekļu izlietošana 

6. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas 

saistīti ar mērķi veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, vides aizsardzību,  

ierobežojot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, 

veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu 

attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus, piemēram, Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vides speciālistu atlīdzībai un dienesta darbības nodrošināšanai, vides 

monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata 

pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdens aizsardzību, 
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augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu 

pārvaldību. 

7. Dabas resursu rezerves fonda līdzekļus var izmantot avārijas seku likvidēšanai un novada 

kopējo pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides un ūdens aizsardzību, atkritumu 

apsaimniekošanu, izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā. 

V. Dabas resursu nodokļa pārvalde 

8. Dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienests ieskaita Krustpils novada pašvaldības 

speciālā budžeta kontā.  

9. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda pieņem 

pašvaldības dome. 

VI. Līdzekļu uzskaite un kontrole 

10. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Nolikumā noteiktiem 

mērķiem un ir atbildīgs par to. 

 

11. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī jānodrošina 

ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta klasifikācijas kodiem atbilstoši 

ekonomiskām kategorijām un apstiprinātam plānam kārtējā budžetā. 

 

12. Informāciju par saņemto dabas resursu nodokļa izlietojumu, saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, iekļauj Krustpils novada pašvaldības pārskatos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 
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 Mežāres kultūras nama nolikums 

 
                1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Mežāres kultūras nams ir Krustpils novada pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērķis 

ir veidot un piedāvāt daudzveidīgas un kvalitatīvas kultūras programmas, uzturēt  un izkopt 

pilsoniskās kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību, tradīciju 

pārmantošanu un saglabāšanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi 

jaunradei Mežāres pagastā.  

1.2. Mežāres kultūras nams ir  savas mikrovides sabiedriskās rosības, kultūrizglītības, 

kultūrapgaismības, tradicionālo kultūras norišu un atpūtu centrs. 

1.3. Mežāres kultūras namu izveido, reorganizē un likvidē Krustpils novada pašvaldība, 

saskaņojot ar Mežāres pagasta pārvaldi. Savā darbībā tā atrodas novada pašvaldības Mežāres 

pagasta pārvaldes pakļautībā. 

1.4. Mežāres  kultūras nama tiesiskais pamats ir likums „Par pašvaldībām”, „Kultūras institūciju 

likums”, Krustpils novada pašvaldības nolikums, šis Nolikums, u.c. spēkā esošie normatīvie akti. 

1.5. Mežāres kultūras nama metodisko vadību veic Nemateriālās kultūras mantojuma valsts 

aģentūra, Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldes speciālists kultūras un 

interešu izglītības jautājumos (saskaņā ar funkciju deleģējumu) un Krustpils novada pašvaldība. 

1.6. Mežāres kultūras nama (turpmāk KN) juridiskā adrese: „Druvasnieki 16a”, Mežāre, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, LV- 5226. 

 

2. Kultūras nama funkcijas. 

2.1.  KN veic šādas funkcijas: 

2.1.1. Realizē valsts kultūrpolitiku Krustpils novada pašvaldības Mežāres pagastā, saskaņā ar 

apstiprinātām ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm  un Valsts kultūrpolitikas, un saskaņā ar 

nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” 

noteiktajiem mērķiem un virzieniem. 

2.1.2. Organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista tos 

vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 

māksliniecisko izaugsmi. 

2.1.3. Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem. 

2.1.4. Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. 

2.1.5. Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādu zinību nozarēs. 

2.1.6. Organizē koncertus, izrādes, izstādes, un gadatirgus, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, 

izplatīšanu un pieejamību novada iedzīvotājiem.  

2.1.7. Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
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2.1.8. Atbalsta tautas un amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo tālākizglītību un 

radošo izaugsmi. 

2.1.9. Izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietējo, reģionālo un valsts mēroga normatīvo 

dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos. 

2.1.10. Dokumentē un analīzē KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā mēneša 

un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības 

projektus. 

2.1.11. Atskaitās par KN darbu Krustpils novada pašvaldībai un sniedz informāciju  pašvaldības 

un valsts institūcijām. 

2.1.12. Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām,  

uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām. 

2.1.13. Pārvalda KN valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizē tās racionālu 

apsaimniekošanu. 

2.1.14. Sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 

 

3. Kultūras nama kompetence 

3.1.  KN pildot nolikuma 2.punkta noteiktās funkcijas, ir tiesības: 

3.1.1 Pārstāvēt KN visās iestādēs un organizācijās jautājumos par kultūras nama darbu. 

3.1.2. Likuma noteiktā kartībā iegādāties, nomāt un saņemt bezatlīdzības lietošanā KN darbībai 

nepieciešamo mantu.  

3.1.3.  Sagatavot, vadīt un organizēt KN funkcijām atbilstošas programmas un projektus. 

3.1.4.  Veikt darbības nolikumā 2. punkta minēto KN funkciju īstenošanai. 

3.1.5. Saņemt no pārvaldes un novada pašvaldības darbam nepieciešamo informāciju un 

dokumentus. 

3.1.6. Pēc novada kultūras pasākuma plāna, kultūras nams iesaista Krustpils kultūras iestādes 

novada projektos un pasākumos . 

3.1.7. Sniegt maksas pakalpojumus, t.sk. saņemt maksu par sniegtajiem publiskajiem 

pakalpojumiem, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem. 

3.1.8. Krustpils novada kultūras pasākumu rīkošanai KN telpas un inventārs tiek izmantots bez 

īres maksas. 

3.1.9. KN ir tiesības izmantot pārvaldes materiāli tehniskos resursus - telpas, inventāru, 

transportu. 

3.2. KN pienākumi: 

3.2.1. Pēc pieprasījuma sniegt Mežāres pagasta pārvaldei, Krustpils novada pašvaldībai 

informāciju par KN darbību. 

3.2.2. Nodrošināt piešķirtā pašvaldības finansējuma mērķtiecīgu, efektīvu un precīzu izlietošanu. 

3.2.3. Piedalīties Krustpils novada kultūras pasākumu plāna izstrādē. 

 

4. Kultūras nama pārvaldes struktūra 

4.1. KN darbību vada Mežāres pagasta kultūras darba organizators, kuru pieņem darbā un 

atbrīvo no darba Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors saskaņojot ar Krustpils novada 

domes lēmumu. 

4.2. Mežāres pagasta kultūras darba organizators savas kompetences ietvaros un saskaņā ar 

spēkā esošajiem tiesību aktiem un o nolikumu: 

4.2.1. Vada, organizē un izstrādā KN vīziju, koncepciju, veic kultūrprojekta darbu, un ir 

personīgi atbildīgs par KN darbu, nodrošina KN darbības nepārtrauktu procesu. 

4.2.2. Nosaka KN darbinieku kompetenci un atbildību. 

4.2.3. Nodrošina ieņēmumu- izdevumu tāmes izpildi. 

4.2.4. Izstrādā KN darbības plānu un sniedz priekšlikumus ieņēmumu – izdevumu tāmes 

projektam.  

4.2.5. Sniedz priekšlikumus pārvaldes vadītājam par KN amatu sarakstu un atalgojumu. 

4.2.6 Nodrošina KN personāla vadību. 



4.2.7. Ar pilnvarojumu pārstāv KN visās valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās 

organizācijās, institūcijās attiecībās ar jebkurām juridiskām un fiziskām personām. 

4.2.8. Rīkojas ar KN finanšu līdzekļiem un valdījumā nodoto mantu, saskaņojot ar pagasta 

pārvaldi. 

4.2.9. Atbild par KN resursu lietderīgu izmantošanu. 

4.2.10. Atbild par KN darbības tiesiskumu. 

4.2.11. Pieņem lēmumus, saskaņojot ar pagasta pārvaldi, par KN darbības jautājumiem, kuri ir 

saistoši KN darbiniekiem. 

  

5. Kultūras nama darbības uzraudzība 
5.1. KN darbības uzraudzību veic Krustpils novada pašvaldība un Mežāres pagasta pārvalde tās 

nolikuma noteiktā kartībā. 

5.2. KN darbības uzraudzībai Krustpils novada pašvaldība un Mežāres pagasta pārvalde veic 

šādus pasākumus: 

5.2.1. Saskaņo KN darbības plānu un apstiprina gada budžeta apjomu. 

5.2.2. Lemj par KN reorganizāciju un likvidēšanu. 

5.2.3. Lemj par KN nolikuma grozījumiem un papildinājumiem. 

5.2.4. Lemj par finansējuma piešķiršanu KN .  

5.2.5.  Atceļ Mežāres pagasta kultūras darba organizatora prettiesiskus lēmumus. 

5.2.6. Lemj par pašvaldības mantas nodošanu KN valdījumā. 

5.2.7. Novērtē KN darbības rezultātus. 

5.2.8. Lemj par KN sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

5.2.9. Krustpils novada pašvaldībai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt 

informāciju par KN darbību. 

 

6. Kultūras nama manta un finanšu līdzekļi 

6.1.   KN mantu un finanšu līdzekļus veido: 

6.1.1.  KN valdījumā esošā Krustpils novada pašvaldības manta. 

6.1.2.  Pašvaldības piešķirtais budžeta finansējums. 

6.1.3.  Pašu ieņēmumi, tai skaitā- ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

6.1.4.  Ieņēmumi no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem. 

6.1.5. Ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem. 

6.1.6. Juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi var tikt izlietoti tikai ziedotāja 

(dāvinātājai) norādītajam mērķim, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības lēmumu, ja 

norādījumi par mērķi nav, izlietojumu nosaka Krustpils novada pašvaldības. 

6.2. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām KN atbild par tās valdījumā 

nodoto mantu. 

6.3. KN ir tiesības bez Mežāres pagasta pārvaldes atļaujas, iegādāties savai darbībai 

nepieciešamo mantu saskaņā ar budžetā apstiprināto ieņēmumu – izdevumu tāmi. 

6.4. KN ir tiesības, saskaņojot ar Mežāres pagasta pārvaldi, iznomāt fiziskām un juridiskām 

personām KN valdījumā esošo kustamo mantu un nekustamo īpašumu, iegūtos līdzekļus 

ieskaitot  pašvaldības budžetā. 

6.5. Noslēdzot finanšu gadu KN sagatavo gada pārskatu par KN darbību un budžeta izlietojumu. 

6.6. KN grāmatvedību veic Krustpils novada pašvaldība centralizēti. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. KN tās darbības laikā ir atbildīgs par spēkā esošo tiesību aktu, Krustpils novada pašvaldības 

saistošo noteikumu, lēmumu un Mežāres pagasta pārvaldes rīkojumu ievērošanu. 

7.2.Nolikums stājas ar 2016.gada 1.februāri. 

 

 

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 

18.02.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumu 

 (protokols Nr.3., 19.p.)  

 

Krustpils  novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/2 „Saistošie noteikumi par 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 

   
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,  

46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgais jautājums 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālo izglītības 

programmu licencēšanas kārtību Krustpils novadā.    

 

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un licences 

pārreģistrēšanas kārtība 

 

2. Lai saņemtu licenci, fiziskai vai juridiskai personai jāiesniedz Krustpils novada 

pašvaldības Administratīvā nodaļā  Izglītības programma, norādot programmas mērķi, 

uzdevumus, saturu, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, metodiskos paņēmienus, 

satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu. Administratīvas nodaļas 

sagatavotos lēmuma projektus izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, kas 

izvērtē iesniegtās izglītības programmas.  

3. Lēmumu par izglītības programmas licencēšanu vai atteikumu pieņem Krustpils 

novada dome. 

4. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja: 

5.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

5.2. ir sniegtas nepatiesas ziņas; 

5.3. programmas satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu finansiālie resursi 

nenodrošina programmas īstenošanu. 

6. Licence tiek izsniegta uz gadu. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās 

izdošanas datuma vai Krustpils novada domes lēmumā norādītajā laikā. 

7. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc apmācību veikšana. 

8. Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz tās īpašnieka pieteikumu, nepieciešams 

licencē izdarīt izmaiņas vai to pagarināt. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas 

nepieciešami jaunas licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā licence. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

18.02.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumu 

 (protokols Nr.3., 19.p)  

 

Krustpils novada pašvaldības  17.02.2016. saistošo noteikumu Nr.2016/2 

„Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

 programmu licencēšanu”  

paskaidrojuma raksts 
 

  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 

140.punktam, tiek sagatavoti jauni saistošie noteikumi par 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtību.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem noteikta kārtība  interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanā. 
     

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Tiek atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un 

juridiskām personām.    

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā    

Krustpils novada  pašvaldībā 
  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                              K.Pabērzs 
 

 

      

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


APSTIPRINĀTA 

 ar Krustpils novada domes 

18.02.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.3., 20.p.)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Krustpils novads 

 Autoceļu un ielu uzturēšanas programma  
 

 

(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 



Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programma 2016. gadam 

 
 1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Ievērojot patreizējās finansiālās iespējas galvenais uzdevums ir nodrošināt Krustpils 

novada autoceļu un ielu uzturēšanu vismaz apmierinošā stāvoklī, ievērojot: - LR Ministru 

kabineta noteikumus Nr. 633 no 14.10.2014. „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - LR Ministru 

kabineta noteikumus Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”; - LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 

173 no 11.03.2008. „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība”, Krustpils novada pašvaldības „Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskos noteikumus 2013”.  

1.2. Iedalītās mērķdotācijas 2016. gadam ir 274059.00 Euro, mērķdotāciju atlikums no 

2015. gada 131445.0 Euro.  

1.3. Krustpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2016. gadam  un 2016.-2018. gadam (pielikums Nr. 1) 

  

2. Autoceļu un ielu uzturēšanas prasības un nosacījumi  

2.1. Krustpils novada pašvaldība ir veikusi vizuālās satiksmes skaitīšanu uz pašvaldības 

ceļiem un ielām un iesniegusi VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI diennakts vidējās satiksmes 

intensitātes aprēķināšanai. 

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāti. 

2.2. Lai veiktu autoceļu un ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami sekojoši dokumenti:  

2.2.1. uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas; 

2.2.2. tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;  

2.2.3. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls.  

2.3. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos pašvaldība nodrošina autoceļu un ielu 

uzturēšanas prasību izpildes kontroli: 

 - uz C uzturēšanas klases autoceļiem- reizi ceturksnī;  

- uz D uzturēšanas klases autoceļiem- reizi pusgadā.  

 

3. Mērķdotāciju izlietojums 2016. gadā. 
(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 23, MK Nr. 763 no 2015.22.12.)  

Nr. 

P.k. 

                    Mērķdotācijas izlietošanas mērķis            Summa 

            Euro 

23.1. Pašvaldības ceļu un ielu  uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas 

darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai. 

8575.00 

23.2. Pašvaldības ceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, 

pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai, kā arī ES struktūrfondu autoceļu un ielu 

projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību 

līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla 

finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksai. 

396929.00 

23.3. Zemes izpirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un 

ielas, kā arī bankas kontu apkalpošanas izmaksu segšanai. 

0.00 



                                            

                                                                    Plāns 2016. gada                    

                                                            atlikums no 2015.gada 

                                                                                        Kopā 

 

274059.00  

131445.00 

405504.00 

 

 

4. Periodiskās uzturēšanas darbi 2016. gadā 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, periodiskās uzturēšanas darbi 2016. gadā plānoti 

izmatojot LAD projektus. 

 

5. Ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā  

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 

būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai 2016. gadā paredzēti Ls 274059.00 Euro. 

Piešķirtās mērķdotācijas tiks izlietotas atbilstoši 2013. gada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

darbu tehniskajiem noteikumiem. Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, 

rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai darbi tiek veikti atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  

 

5.1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas 

uzturēšana ziemā  

Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā, pirmkārt nodrošināt autoceļu attīrīšanu no sniega, sniega 

sanesumu likvidēšanu tā, lai netraucētu satiksmi – bērnu nokļūšanai skolā, piena savākšanai, 

nokļūšanai uz darbu. Autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega, sniega novākšana no tiltiem. 

Gājēju celiņu attīrīšana no sniega. Slīdamības samazināšana ar smilšu un sāls maisījumu pēc 

nepieciešamības. Vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”  pašvaldībā tika apstiprinātas autoceļu uzturēšanas klases ziemai un vasarai. Ņemot 

vērā autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu un 

tehnisko stāvokli, pašvaldības autoceļi atbilst D uzturēšanas klasei.  

 

5.2. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana 

Caurteku attīrīšana no sanesumiem, sīko bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās un 

caurtekās. Tiltu brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana 

visiem novada tiltiem. 

 

5.3. Satiksmes organizēšana  

Regulāri tiek pārbaudītas ceļa zīmes uz pagasta ielām un ceļiem, vai nav sabojātas vai 

nolauztas. Savlaicīgi tiek novērsti ceļa zīmju bojājumi. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana.  

 

5.4. Seguma uzturēšana 

 Autoceļu grants seguma planēšanu veikt vismaz 3 reizes gadā. Ziemā autoceļus attīrīt no 

sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. Galvenās prasības atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”:  

1. bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno ne 

vēlāk kā triju diennakšu laikā;  

2. satiksmei bīstamie gadījuma priekšmeti no autoceļa asfalta seguma jānovāc nekavējoties 

pēc to atklāšanas;  

3. satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda 2 nedēļu laikā; 



4. grants segumu profilē rudenī pirms sala iestāšanās un pavasarī, apžūstot zemes klātnei 

pēc atkušņa. Seguma malās nedrīkst būt valnis. Uz seguma nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai 

vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. 

 

5.5. Autoceļu kopšana  

Regulāri tiek apsekoti, konstatēti un savlaicīgi novērsti ceļu izskalojumi un avārijas bedres. 

Pēc apsekošanas datiem regulāri tiek uzturēts ceļu un ielu segums, ievērojot autoceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas darbu tehniskos noteikumus 2013. 

Mehanizēta zāles pļaušana, notiek divas reizes gadā. Veikt nepieciešamos operatīvās 

kopšanas darbus. Krūmu atvašu pļaušana. Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ceļa joslās.  

 

5.6. Autoceļu apsekošana 

Veikt autoceļu pārraudzīšanu, pēc sastādītā autoceļu apsekošanas grafika un pēc dabas 

stihijām. Prasības valsts un pašvaldību autoceļu kopšanai Ministru kabineta noteikumi Nr. 224. 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli” no 09.03.2010.: 

1. uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu 

šķēršļu novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojuma uzstādīšana jāuzsāk 

nekavējoties pēc to atklāšanas; 

2. autoceļa nomalēs un nogāzēs nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu 

stāvēšana, kravu un gadījuma priekšmetu atrašanās, kas var radīt draudus satiksmes drošībai. 

Atklājot šādus gadījumus, bīstamā vieta nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm 

un norobežojumiem. Nomales jāatbrīvo no tiem 2 nedēļu laikā;  

3. autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem 

autoceļa segas konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš un sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem 2 

mēnešos; 

4. drenāžas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Jāiztīra līdz ziemas sezonai; 

5. autoceļa nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5%, nomales profilē rudenī 

pirms sala iestāšanās. 

  

5.7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, paredzēta tikai minimāli nepieciešamā celiņu un 

veloceliņu uzturēšana. 

 

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 

18.02.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3., 21.p. )  

 

 

KRUSTPILS  NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2016/3 

„PAR KRUSTPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS 

VIETU” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 

2. Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Krustpils novada domes 

informatīvais izdevums "Krustpils Novadnieks". 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

18.02.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3., 21.p.) 

 

Paskaidrojuma raksts  

Krustpils  novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/3  

"Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā "Par 

pašvaldībām", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un 

sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos 

noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu 

publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". [..]" 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Krustpils novada domes turpmāk 

izdodamo saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu 

publicēšanas vieta ir Krustpils novada domes informatīvais 

izdevums "Krustpils Novadnieks". 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināmi. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināmi. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināmi. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                                         K.Pabērzs 
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PIELIKUMS  

 Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumam 

“Par ceļa servitūta nodibināšanu 

 pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem 

 – “Viesuļi”   un “Lieli Piņņi”, Variešu pagasts” 

 (protokols Nr.3., 25.p.) 

  

 
 

 



PIELIKUMS 
Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.3., 43.p.) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Krustpils pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Lībieši” (kadastra Nr. 5670 001 0092)  

 
Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu “Zemes ierīcības likums”, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dokumentu 

juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

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

noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu saskaņošana); 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz e-pasta 

adresi: infodati@mdc.lv; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                               K.Pabērzs 



PIELIKUMS 
Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.3., 44.p.) 
 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Kūku pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Sakar-Palejnieki” ( kadastra Nr. 5670 001 0090)  

 
Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu “Zemes ierīcības likums”, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dokumentu 

juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

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

noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 
1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu saskaņošana); 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz e-pasta 

adresi: infodati@mdc.lv; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         K.Pabērzs 



PIELIKUMS 
Krustpils novada domes 

18.02.2016. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.3., 45.p.) 
 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Kūku pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Žagari” ( kadastra Nr. 5670 006 0025)  

 
Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu “Zemes ierīcības likums”, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dokumentu 

juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

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

noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 
1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu saskaņošana); 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz e-pasta 

adresi: infodati@mdc.lv; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         K.Pabērzs 


