
 
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 

2019.gada 22.maijā                                                                                            Nr. 6. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.03 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  

Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis 

Prokofjevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, finansiste 

Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne,  IT un datorsistēmu 

administratore Anita Dzenuška, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, 

Variešu  pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis, Vides un civilās aizsardzības dienesta 

vadītājs Ilmārs Luksts, tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša, kultūras darba 

koordinatore Ramona Kristvalde. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:   Juris Puriškevičs, Līga Zalāne,  Kārlis Pabērzs (jun.). - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz papildināt darba kārtību ar papildjautājumiem: 

 Par konkursa “Krustpils novada sakoptākā sēta”  vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 Par izmaiņām komisiju sastāvos 

 Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 

 Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

mailto:novads@krustpils.lv


Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par deleģēšanas līguma kultūras jomā noslēgšanu  ar Jēkabpils novada pašvaldību 

2. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

4. Par Krustpils novada pašvaldības 2018.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu 

5. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” 

nolikuma  apstiprināšanu  

6. Par nekustamā īpašuma  zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

10. Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

12. Par izsoles rezultātu un atsavināšanas lēmuma atcelšanu 

13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

14. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

17. Par pašvaldības lēmumu atcelšanu zemes piekritības jautājumos nekustamajam 

īpašumam “Cucuļi 1”, Vīpes pagastā. 

18. Par zemes ierīcības projekta „ Pasilnieki” apstiprināšanu 

19. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

20. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Raineri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu 

23. Par dzīvokļa “Māja nr.3”-3, Varieši,  Variešu pagasts,  Krustpils novads, atsavināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma “Amata”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

26. Par nekustamā īpašuma “Kviesīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

28. Par konkursa “Krustpils novada sakoptākā sēta”  vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

29. Par izmaiņām komisiju sastāvos 

30. Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 



31. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Spēks sniedz informāciju par paveiktajiem darbiem, projektu norisi  un 

citām aktualitātēm. Jautā  V.Stiebriņa, atbild R.Spēks. 

Izsakās P.Gravāns, K.Pabērzs. 

Jautā A.Vetere, atbild K.Pabērzs. Skaidro R.Spēks. 

 

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts sniedz  deputātiem 

informāciju par aktivitātēm pie pašvaldības ezeriem aizvadītajā gadā, rīkotajām sacensībām, 

ieņēmumiem no licencēm, apmeklētāju plūsmu pie Laukezera. 

 

 

1. 

Par deleģēšanas līguma kultūras jomā noslēgšanu  

 ar Jēkabpils novada pašvaldību 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā A.Vetere, atbild B.Voltmane. Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.  

Viedokli izsaka K.Brūniņa, kura norāda, ka kultūrai no budžeta tiek atvēlēta liela daļa, 

finansējums  tiek rēķināts uz iedzīvotāju skaitu, kas nav pareizi, kā arī uzskata, ka dažas 

funkcijas pārklājas, bet to varētu darīt kultūras darba koordinatore. Viedoklim piekrīt 

A.Vetere. Savu viedokli izsaka novada kultūras darba koordinatore R.Kristvalde, kura skaidro, 

ka ir apzinājusi citu novadu pieredzi, atzīst, ka izdevumi ir lieli, bet šogad tie ir mazināti, ir 

pozīcijas, kur varētu darīt citādāk. 

 

Krustpils novada pašvaldība un Jēkabpils novada pašvaldība 2017.gada 29.decembrī 

bija noslēgušas deleģēšanas līgumu par funkcijām, kas ietvēra izglītību un kultūru. Noslēdzot 

jaunu deleģēšanas līgumu izglītības jomā, spēku zaudēja iepriekš noslēgtais deleģēšanas 

līgums par izglītību un kultūru.  

Ņemot vērā, ka Jēkabpils novadā ir izveidota Kultūras pārvalde, kas savu darbību 

uzsāka 2019.gada 1.martā, tad Krustpils novada pašvaldībai būtu jānoslēdz deleģēšanas 

līgums kultūras jomā atbilstoši pašreizējai situācijai. 

Likuma “Par pašvaldībām” 10. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības pēc 

savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona var 

deleģēt citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 

var veikt efektīvāk. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46. pantu, atklāti balsojot 

„par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs 

(11 balsis), „pret”- nav, „atturas”-  Mārtiņš Felss ( 1 balss), Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Noslēgt ar Jēkabpils novada pašvaldību deleģēšanas līgumu kultūras jomā 

(pielikumā).  

 



K.Pabērzs informē par augustā paredzēto pasākumu Koknesē, kas veltīts Baltijas ceļa 

30.gadadienai. 

 

 

2. 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo A.Tukiša. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

īstenošanas noteikumi” 33., 34., 35.punktu un ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 

2017.gada 31.augustā savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu Nr.P6-13/20 par Eiropas 

savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” īstenošanu (Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.8.3.4.0/16/I/001), atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis 

Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 

2. Apstiprināt projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

2.1. Angelīna Tukiša, tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste; 

2.2. Vita Salmiņa, projektu vadītāja; 

2.3. Daina Kalve, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja; 

  2.4. Valda Kalniņa - Vītola, Sūnu pamatskolas direktore. 

 

Pielikumā: Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums 

 
 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības  

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

K.Stars jautā par pielikumā iekļauto pozīciju : 
5. Tualešu izmantošana diennakts 12,00 

 

Izsakās D.Kalve. P.Gravāns uzskata, ka tualešu izmantošanai būtu jābūt iekļautai jau 

nomas maksā. Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns, V.Stiebriņa, K.Stars. 

K.Brūniņa ierosina svītrot tabulas 5.punktu, bet šo nomas maksu iekļaut teritorijas 

nomas maksā. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu. Izsakās P.Gravāns, K.Brūniņa, V.Stiebriņa. 



P.Gravāns ierosina noteikt teritorijas nomas maksu 15,00 EUR. Deputāti atbalsta šo 

priekšlikumu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Krustpils 

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un 

ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi Sūnu pamatskolas teritorijas un telpu 

nomai sabiedrisko un nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu, izglītības un 

interešu izglītības iestāžu, nometņu, semināru un tam līdzīgām vajadzībām (pielikumā). 

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

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2018.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa, V.Golubevs. 

 

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

’’Par budžetu un finanšu vadību’’ 30.panta 3.daļu un SIA ’’Pagrabnieces Auditoru Birojs’’, 

licence Nr.8, zvērinātas revidentes Nellijas Pagrabnieces atzinumu, atklāti balsojot „par” –   

Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  

Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis 

Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

  Apstiprināt  Krustpils novada pašvaldības konsolidēto Finanšu pārskatu par 2018.gadu. 

 

 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības konkursa 

„Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikuma  apstiprināšanu  

 

 Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

A.Vetere izsaka savu viedokli. Izsakās P.Gravāns. P.Gravāns norāda, ka Ziemassvētku 

rotājumu konkursam būtu nepieciešams cits nolikums. Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa, 

D.Kalve. 

 



Krustpils novada pašvaldība, lai veicinātu īpašumu sakopšanu ilgākā termiņā, 

aktualizē konkursa nolikumu par īpašumu sakoptību. Konkursa „Krustpils novada sakoptākā 

sēta” (turpmāk - konkurss) nolikumā piedāvāts norises laiks no 1.maija līdz 10.oktobrim. Šāds 

laika periods, komisijai sniedz iespēju apsekot pieteiktos konkursa dalībniekus, pavasara, 

vasaras un rudens periodā. 

Konkursa nolikumā ir piedāvātas nominācijas, kurās piesakāmi dalībnieki. 

Dalībnieku motivācijai apbalvojumi un to apmērs atbilstoši iegūtajai balvai ir skaidri 

nodefinēti.  

Piedāvātā konkursa nolikuma mērķis ir veicināt arvien vairāk īpašnieku iesaistīšanos 

konkursā, rādīt jaunus pozitīvus piemērus, pašvaldības iedzīvotājiem lepojoties par savu un 

citu īpašumu sakoptību un skaistumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības konkursa „Krustpils novada pašvaldības 

sakoptākā sēta” nolikumu (pielikumā). 

2. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikumā “Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” šādus grozījumus: 

2.1. Svītrot 4.1. apakšpunktā iekavās vārdus “un konkursa „Sakoptība sētā un attīstība 

pagastā” laureātus, ko apbalvošanai iesaka konkursa vērtēšanas komisija”; 

2.2. Svītrot 4.8.5. apakšpunktu; 

2.3. Svītrot 6. pielikumu. 

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

 

Pielikumā: Konkursa nolikums uz 5 lapām. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma  zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.marta  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 3., 14.p.) „Par 

nekustamā īpašuma – zemes vienības “Deles”,  Kūku  pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika  nolemts atsavināt, pārdodot izsolē, 

par sākumcenu 2000 EUR. 

2019.gada 9.maijā nepieteicās neviens uz nekustāmā īpašuma izsoli,  tāpēc izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir 2000 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 1800 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 1600 EUR. 

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 9.maija  sēdes protokols  Nr. 17, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils 

Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis 



Prokofjevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atzīt 2019.gada 9.maija, nekustamā īpašuma “Deles”,  Kūku  pagasts, Krustpils 

novads,  kadastra Nr. 5670 008 0199,  0.805 ha platībā pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Deles”,  Kūku  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Deles”,  Kūku  pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 1800 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 

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

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

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

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

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

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 
7. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.marta  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 3., 11.p.), tika  

nolemts izsolē pārdodot nekustamo īpašumu “Mežavoti 2”,  Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, par sākumcenu 15 000 EUR. 

2019.gada 9.maija izsole atzīstama par nenotikušu, jo uz  izsoli nepieteicās neviens 

dalībnieks.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir  15 000 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 13 500 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 12 000 EUR. 

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 9.maija  sēdes protokols  Nr. 

15, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 



1.Atzīt 2019.gada 9.maija, nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”,  Variešu  pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 003 0122,  4.54 ha platībā pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Mežavoti 2”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 13500 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 

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

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

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

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

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

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.marta  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 3., 10.p.), tika  

nolemts izsolē pārdodot nekustamo īpašumu “Sauku ferma”,  Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, par sākumcenu 1200 EUR. 

2019.gada 9.maija izsole atzīstama par nenotikušu, jo uz izsoli nepieteicās neviens 

dalībnieks.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir 1200 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 1080 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 960 EUR. Minētā 

gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 9.maija  sēdes protokols  Nr. 13, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atzīt 2019.gada 9.maija, nekustamā īpašuma “Sauku ferma”,  Variešu  pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 003 0005,  0.29 ha platībā, pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Sauku ferma”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sauku ferma”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 1080 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 



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

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

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

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

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

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K.Stars. 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās  

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.marta  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 3., 12.p.), tika  

nolemts izsolē pārdodot nekustamo īpašumu “Mežavoti 5”,  Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, par sākumcenu 25 000 EUR. 

2019.gada 9.maija izsole atzīstama par nenotikušu, jo uz  izsoli nepieteicās neviens 

dalībnieks.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir  25 000 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 22 500 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 20 000 EUR. 

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 9.maija  sēdes protokols  Nr. 16, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Aldis Prokofjevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Atzīt 2019.gada 9.maija, nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”,  Variešu  pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 004 0111,  7.9 ha platībā, pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Mežavoti 5”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 22 500 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 

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

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

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

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



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

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

10. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība 2019.gada 30.aprīlī saņēma domes deputāta Alda 

Prokofjeva iesniegumu ar lūgumu, sniegt rakstveida atļauju savienot Lauku atbalsta dienesta 

Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu 

ar Krustpils novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) deputāta amatu.  

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

konstatēja: 

1. Aldis Prokofjevs ir kļuvis par Domes deputātu un ir valsts amatpersona likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās 

daļas 15.punkta izpratnē.  

2. Aldis Prokofjevs pilda Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas un 

administratīvās daļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu. 

3. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

4. Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas datorsistēmu 

un datortīklu administratora amata savienošana ar Domes deputāta pienākumiem nerada 

interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, 

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (10 

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

1. Atļaut Aldim Prokofjevam savienot Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas un 

administratīvās daļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu ar Krustpils novada 

pašvaldības domes deputāta pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Aldis Prokofjevs nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši 

Likuma 8
1 

.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Aldim Prokofjevam  savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, 

šo lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava,  LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Aldis Prokofjevs  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 
 

11. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.3., 9.p.), 

nodots atsavināšanai izīrēts dzīvoklis “Spunģēni 3”- 4, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, (turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumi, noteikta pārdošanas cena 3200 

EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, līdz 

ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, rosina 

domei apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot Krustpils 

novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 9.maija sēdes 

protokolu  Nr.12,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības  dzīvokļa  “Spunģēni 3”-4, Spunģēni, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā,  rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa “Spunģēni 3”-4, Spunģēni, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, pirkšanu par nosacīto cenu 3200 EUR ar pirmpirkuma tiesīgo 

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

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma 

līgumu ar  Juriju Karpovu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja J. K., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais 

pirkuma līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 

 

 

12. 

Par izsoles rezultātu un atsavināšanas lēmuma atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

 

Ziņo I.Stupāne. 

 

Ar 2019.gada 20.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3., 

13.p.), nodots atsavināšanai pašvaldības īpašums “Vārpas”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, 



sastāvošs no 3 (trīs) zemes vienībām, t.sk. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 5696 005 

0127 - 1.8 ha; 5696 005 0128 -1.2 ha; 5696 005 0129 - 6.5 ha platībā. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsole atzīstama par nenotikušu, jo uz izsoli nepieteicās neviens 

izsoles dalībnieks.  

Ņemot vērā,  ka īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām, no kurām uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0127 ir pašvaldībai nepiederošas ēkas, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu : 5696 005 0128 - 1.2 ha ir lauksaimniecības zeme, bet zemes 

vienība  ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0129 - 6.5 ha platībā ir meža zeme,  šo īpašumu ir 

lietderīgi sadalīt trīs atsevišķos īpašumos. Veicot īpašuma sadalīšanu, turpināt īpašuma 

pārdošanu. 

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

3.punktu, kas nosaka, ka var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai, ņemot vērā 

lietderības apsvērumus,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1.  Atzīt 2019.gada 9.maija nekustamā īpašuma “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads,    pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Atcelt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.marta domes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.3., 13.p.) “Par nekustamā īpašuma –zemes vienības (ar mežaudzi) “Vārpas”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

3. Uzdot Zemes lietu komisijai veikt nekustamā īpašuma “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, sadalīšanu, kurā  no nekustamā īpašuma “Vārpas”, tiek atdalītas divas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 5696 005 0128 -1.2 ha un 5696 005 0129, - 6.5 ha platībā,  

izveidojot jaunus īpašumus. 

4. Pēc sadalīšanas Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija izstrādā  pašvaldības īpašumu atsavināšanas (izsoles) noteikumus un saskaņo ar 

domes priekšsēdētāju un rīko izsoli. 

 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Izskata V. S., personas kods [..],  2019.gada 7.maija  iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Mežāres administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā Mežāres  pagasta pārvaldes vadītājas saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā pēc adreses “Rozessala 3”-14, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai nav citas dzīvesvietas, nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

9. punktu,  



- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, 

Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (11 balsis), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā V. S., uz dzīvokli pēc adreses 

“Rozessala 3”-14, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

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

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Rozessala 3”-14, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

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

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

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

3. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar V. S., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

4.  Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

      

14. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Izskata I. Z., personas kods [..], 2019.gada 25.aprīļa iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 25.04.2019. ar nr.2.1-11.1/19/999), par uzņemšanu rindā uz pašvaldības 

dzīvokli Krustpils pagasta Spunģēnos.  

Iesniedzējs lūdz pašvaldībai dzīvojamo platību Spunģēnu ciemā, Krustpils pagastā. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

Iesniedzējai nav atrasti zemesgrāmatā reģistrēti īpašumi, kas apstiprina faktu, ka 

Iesniedzējai būtu cita dzīvojamā platība. Krustpils pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzējas 

iesniegumu, sniegusi piekrišanu, Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā. 

Skatot Iesniedzējas iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

vai pastāv labvēlīga administratīvā akta  izdošanas priekšnosacījumi, proti, vai pastāv apstākļi, 

lai Iesniedzēja tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzēja nav pieskaitāms 

to personu lokā, kuram neatliekami sniedzama palīdzība  dzīvokļa jautājumu risināšanā. 



Tāpat, Iesniedzēja, nav tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām. 

Pašvaldība, Iesniedzējai dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. vispārējā kartībā, 

viņu uzņem dzīvokļu rindā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 

14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs (11 balsis), 

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

 

1. Uzņemt rindā vispārējā kārtībā  I. Z., adrese [..], uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli 

Krustpils pagasta administratīvā teritorijā  ar kārtas Nr. 5.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K.Stars. 

 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Izskata A. S., personas kods [..], 2019.gada 26.aprīļa iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr.4”-21, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā pēc adreses “Kūkas Nr.4”-21, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz vienu gadu 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai nav citas dzīvesvietas, nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, 



Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. S., uz dzīvokli pēc 

adreses “Kūkas Nr. 4”-21, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

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

telpu īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 4”-21, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

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

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

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

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās 

telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar A. S., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

4.  Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams 

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 

19, LV-3007). 

      

 

16. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

  

 Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Izskata M. N., personas kods [..], 2019.gada 10.maija iesniegumu par  dzīvojamās telpas 

īres līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Jaunā Muiža 4”-14, 

Jaunā muiža Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu uz 

gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs parāda.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Pagarināt  ar M. N.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/17/11 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot M. N. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  

līgumu pagarināšanu. 



3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar M. N. uz lēmumā minēto termiņu un 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

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

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

17. 

Par pašvaldības lēmumu atcelšanu zemes piekritības jautājumos nekustamajam 

īpašumam “Cucuļi 1”, Vīpes pagastā. 

         

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Ziņo L.Garkalne 

 

Krustpils novada pašvaldība 09.05.2019. ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04-L/314 “Par kadastra datu aktualizāciju”, kurā norāda uz 

faktu, ka  izskatot tās rīcībā esošos arhīva dokumentus un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētos datus, konstatēts, ka nekustamā īpašuma “Cucuļi 1”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, kadastra numurs 56960040262, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 56960040262 – platībā 4,9575 ha zemes, tiesiskais valdītājs ir 

Krustpils novada pašvaldība, pamatojoties uz Vīpes pagasta padomes 2007.gada 21.februāra 

lēmumu Nr.8.19, protokols Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Krustpils 

novada pašvaldības 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.19, protokols Nr.8,19 „Par Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgajām precizētajām lauku apvidus zemes vienībām”.  

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa norāda, ka tās rīcībā ir dokumenti, kas 

apliecina, ka lēmumā iekļautai personai J. S., personas kods [..], ar Vīpes pagasta zemes 

komisijas 1997.gada 26.marta lēmumu Nr.1-42 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu” ir atzītas 

īpašuma tiesības uz mantojamo zemi un šai personai likumā noteiktā kārtībā nebija jāizbeidz 

zemes lietošanas tiesības un lūdz  atcelt Vīpes pagasta padomes 2007.gada 21.februāra 

lēmumu Nr.8., 19.p., protokols Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Krustpils 

novada pašvaldības 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.19, protokols Nr.8,19 „Par Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgajām precizētajām lauku apvidus zemes vienībām”. 

      Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

       1. Atcelt Vīpes pagasta padomes 2007.gada 21.februāra lēmumu Nr.8.19, protokols Nr.3 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un Krustpils novada pašvaldības 2014.gada 

18.jūnija lēmumu Nr.19, protokols Nr.8,19.p. „Par Krustpils novada pašvaldībai piekritīgajām 

precizētajām lauku apvidus zemes vienībām”. 

       2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils birojam: 

Rīgas iela 150, Jēkabpilī. 

 

 



18. 

Par zemes ierīcības projekta „ Pasilnieki” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: 

”Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202, sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2019.gada 29.aprīļa 

iesniegumu Nr.065-2019 par zemes ierīcības projekta “Pasilnieki”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

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

Krustpils novadā ar kadastra numuru 5668 007 0277 uzsākts pēc tā īpašnieku I. O., PK [..], 

adrese: [dzēsts], un A. O., PK [dzēsts], adrese: [dzēsts], pilnvarotās personas Gunta Ozola 

(14.07.2017.ģenerālpilnvara Nr.3471) 2019.gada 4.aprīļa iesnieguma. Nekustamais īpašums 

sastāv no vienpadsmit zemes vienībām ar kopējo platību 217,21 ha. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0304 – ar platību 41,42 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 20.marta  

lēmumu Nr.18 (sēdes protokols  Nr. 5)  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

Krustpils pagastā /5668 007 0304, Pasilnieki/”.   

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Pasilnieki” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5668 007 0304 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā 

ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību 

kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi, 

apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu elementu izvietojums, iegūstot 

precīzus digitālos datus, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem 

Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 

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

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0304, ar platību 

41,42 ha  trīs zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1, nr.2 un nr.3) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462 -   platība 34,62 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0463 -   platība 0,73 ha. 

Projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0464 -   platība 6,07 ha. 

      Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Pasilnieki” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462  -   

platība 34,62 ha; atstājams nosaukums “Pasilnieki”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0463 -   

platība 0,73 ha; piešķirams jauns nosaukums „Lielceļš”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

nodalījuma joslā. 

3) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0464 -   

platība 6,07 ha; piešķirams jauns nosaukums „Pasile”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 



26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 5, p.18 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā 

/56680070304, Pasilnieki/”) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 

(sertifikāts BA Nr.468) 2019.gada 29.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības projekta “ 

Pasilnieki” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Pasilnieki”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

numurs  5668 007 0277), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5668  007 0304 , ar platību 41,42 ha   sadalīšanai trīs zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1, nr.2 un nr.3).  

1.1. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0462  -   platība 34,62 ha; atstājams nosaukums “Pasilnieki”, Krustpils pagasts,  Krustpils 

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

lauksaimniecība. 

1.2. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0463 -   platība 0,73 ha; piešķirams jauns nosaukums „Lielceļš”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu nodalījuma joslā. 

1.3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0464 -   platība 6,07 ha; piešķirams jauns nosaukums „Pasile”, Krustpils pagasts, Krustpils 

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

lauksaimniecība. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

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

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

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

19. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. D., personas kods [..], dzīvesvieta [dzēsts], 

iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē, Kūku pagastā 2019. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. D., personas kods [..], dzīvesvieta 

[dzēsts] un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

20. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 
 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  
 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts A. G., personas kods [..], dzīvesvieta [dzēsts], 

iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē, Kūku pagastā 2019. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 



Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. G., personas kods [..], dzīvesvieta 

[dzēsts], un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

21. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.05.2019. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 10.aprīlī saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

iesniegums Nr. 8-8/19/14 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. Variešu pagasta pārvalde 

lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzēsts], Krustpils novads, Č. R., personas kods [..], jo nav 

tiesiska pamata būt deklarētam adresē [dzēsts], Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Č. R., personas kods [..], no 

2014.gada 15.aprīļa ir deklarējis dzīvesvietu [dzēsts], Krustpils novads. 

2017.gada 31.decembrī ir beidzies Dzīvojamo telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr. 8-41/17/37, kas bija noslēgts ar Č. R.. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  Č. R. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 

2019.gada 2.maijam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats būt 

deklarētam adresē  [dzēsts], Krustpils novads. Uzaicinājums 2019.gada 10.aprīlī “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/19/391 nosūtīts uz Č. R. deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 



 

1. Anulēt ziņas par Č. R., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [dzēsts], Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Č. R.. 

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

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

stāšanās dienas. 

 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma “Raineri”,  

Kūku pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Raineri” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588221 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, bet  šā panta ceturtās daļas 8.punktā noteikts, ka persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par 

ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā 

daļā minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2019.gada 23.aprīļa nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums


15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

14400 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 3798 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 350 EUR. Līdz ar 

augstāk minēto, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 14750. EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.
1 

panta piekto daļu un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas manta” 3.punktu,  un R. R. iesniegumu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, 

Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Raineri”, Kūku pagastā, Krustpils novadā  (kadastra Nr. 5670 006 0189 , 6.7 ha platībā), 

par nosacīto cenu 14750 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - piecus gadus.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

23. 

Par dzīvokļa “Māja nr.3”-3, Varieši, 

 Variešu pagasts,  Krustpils novads, atsavināšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis “Māja Nr.3”-3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119722-3 uz Krustpils novada 

pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 601/11968 domājamām 

daļām  un dzīvokļa īpašuma 60.1 m 
2
 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts J. P. iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar J. P., 2017.gada 26.jūnijā noslēdza Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/17/39, uz pašvaldības dzīvokli “Māja Nr.3”-3, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 



apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, bet  šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  

īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā 

daļā minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2019.gada 13.maija nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

1700 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1508 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot 

vērā, iepriekš noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Variešu pagastā,  

noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 2250. EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.
1 

panta piekto daļu un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas manta” 3.punktu,  un J. P.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, 

Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu – dzīvokli  “Māja Nr.3”-3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads (kadastra 

Nr. 5694 9007154), ar kopējo platību  60.1 m
2
  un kopīpašuma 601/11968 domājamās 

daļas no būves un zemes, par nosacīto cenu 2250 EUR, nosakot maksimālo nomaksas 

termiņu - piecus gadus.  

2.  Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

 



24. 

Par nekustamā īpašuma “Vladi”,  

Mežāres pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Vladi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Mežāres  pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mežāres  

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000542334 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir Mežāres 

pagasta pārvaldes vadītāja. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 2019.gada 18.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

13100 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1476 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1130 EUR. Ņemot 

vērā iepriekš minēto un to, ka nekustamā īpašuma kopējā platība 6.78 ha, no kuriem 99% 

aizņem mežaudze,   noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 15000 EUR.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vladi”, 

Mežāres  pagastā, Krustpils novadā  (kadastra Nr. 5676 001 0033, kadastra apzīmējums 

5676 001 0033, 6.78 ha platībā), par nosacīto cenu 15 000EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. 



3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 30 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 
 

25. 

Par nekustamā īpašuma “Amata”,  

Kūku  pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Amata” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku  pagastā, Krustpils novadā, kura 

sastāvā ir trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0143, 0.50 ha; 5670 004 0337, 

0.89 ha un 5670 004 0540, 0.84 ha, kopējā platība 2.23 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts 

Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000577126 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 2019.gada 13.maija  nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

4200 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1570 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 



objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1430 EUR. Ņemot 

vērā iepriekš minēto,   noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 5630 EUR.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Amata”, 

Kūku  pagastā, Krustpils novadā  (kadastra Nr. 5670 004 0262, sastāvošu no trīs zemes 

vienībām kadastra apzīmējumu 5670 004 0143, 0.50 ha; 5670 004 0337, 0.89 ha un 5670 

004 0540, 0.84 ha, kopējā platība 2.23 ha platībā), par nosacīto cenu 5 630EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 30 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

No sēžu zāles iziet deputāte V.Stiebriņa. 

 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma “Kviesīši”,  

Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Kviesīši” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vīpes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587385 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 



pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 2019.gada 13.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 37 

100 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 14 956 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1145 EUR. Ņemot 

vērā iepriekš minēto un tirgus pieprasījumu pēc lauksaimniecības zemēm Vīpes pagastā un 

Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas ierosinājuma, ka pārdodamā viena ha cena būtu 2500 EUR 

papildus pievienojot pašvaldības izdevumu summu. Līdz ar minēto,  nekustamā īpašuma 

atsavināšanas cenu nosakāma 44170 EUR apmērā.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere,  Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kviesīši”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā  (kadastra Nr. 5696 002 0004, kadastra 

apzīmējums 5696 002 0060, 17.21 ha platībā), par nosacīto cenu 44170 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 30 EUR, un izsoles laiku 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 
 

 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Izskata I. B., personas kods [..], 2019.gada 25.aprīļa iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr.3”-2, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 



Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā pēc adreses “Kūkas Nr.3”-2, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu 

līgumu uz vienu gadu 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai nav citas dzīvesvietas, nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (11 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā I. B., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr. 3”-2, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

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

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 3”-2, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā 

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

tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz 

attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu ar I. B., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

4.  Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

Sēžu zālē atgriežas deputāte V.Stiebriņa. 

 

28. 

Par konkursa “Krustpils novada sakoptākā sēta” 

 vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 

 Krustpils novada pašvaldība, lai veicinātu sakoptu, labiekārtotu vidi Krustpils novadā, 

iesaistītu novada iedzīvotājus teritorijas sakopšanā, novērtētu iedzīvotāju ieguldījumu 

labiekārtošanā, apstiprināja konkursa “Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikumu. 



Lai izsludinātu konkursu un nodrošinātu tā norisi, nepieciešams apstiprināt konkursa 

vērtēšanas komisiju.  

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

konkursa “Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikuma 7. punktu, atklāti balsojot „par” –   

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (10 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- Kornēlija Brūniņa (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt konkursa „ Krustpils novada sakoptākā sēta” vērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

1.1. komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks; 

1.2. komisijas locekļi: 

1.2.1. domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa; 

1.2.2. novada kultūras darba koordinatore Ramona Kristvalde; 

1.2.3. teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciāliste Inga Rubene; 

1.2.4. vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts; 

1.2.5. pašvaldības deputāts Juris Puriškevičs; 

1.2.6. pašvaldības deputāte Līga Zalāne; 

1.2.7. pašvaldības deputāte Daina Kalve. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

29. 

Par izmaiņām komisiju sastāvos 

 

Krustpils novada pašvaldībā deputāta pienākumus sācis pildīt Aldis Prokofjevs, kurš ir 

ievēlēts Finanšu komitejā uz iepriekšējās deputātes pilnvaru nolikšanas laiku un ir jāievēl 

attiecīgās komisijās. 

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

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības 

nolikums” 23. punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Stars (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumu Krustpils novada pašvaldības Amatpersonu un amatu kandidātu 

vērtēšanas komisijā un aizstāt vārdus “Elīna Serkova” ar vārdiem “Aldis Prokofjevs”.    

2. Izdarīt grozījumu Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijā un aizstāt vārdus “Elīna 

Serkova” ar vārdiem “Aldis Prokofjevs”.   

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Aldis Prokofjevs  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 



30. 

Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 

 

Ziņo K.Pabērzs, B.Voltmane. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 23. aprīlī ir saņemts Rīgas Tautas mūzikas 

biedrības valdes priekšsēdētāja Anša Ataola Bērziņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt Atašienes 

etnogrāfiskā ansambļa Vīraksnes albuma blīvplates (CD) izdošanu. 

Albumā izmantoti 2009. un 2010. gada ieraksti, kur dzied arī nu jau aizsaulē esošās 

Valentīna Mičule un Valentīna Puškeire.  

Albuma izdošanai biedrība saņēma daļēju Kultūrkapitāla fonda atbalstu, tomēr tas ir 

nepietiekams visu izdevumu segšanai. Tāpēc tiek lūgts atbalstīt albuma izdošanu pašvaldībai 

ar 500 EUR dotāciju. 

No biedrības puses pašvaldībai tiks iesniegti bezmaksas eksemplāri prezentācijas 

vajadzībām.  

Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Rīgas Tautas mūzikas biedrību, Atašienes etnogrāfiskā ansambļa 

Vīraksnes albuma blīvplates (CD) izdošanai, novirzot līdzekļus 500 EUR apmērā 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

2. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību. 

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

 

 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

 

 

31. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 22.05.2019. 

iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 150. pantiem, Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31., 32. un 36.punktiem,  likuma 

“Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes 

priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā, atklāti balsojot „par” –   

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars (10 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- Kornēlija Brūniņa (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu 

ikgadējo atvaļinājumu 11 (vienpadsmit) darba dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas 

no 2019.gada 17.jūnija līdz 2019.gada 02.jūlijam (ieskaitot), par laika periodu no 

20.06.2018. līdz 19.06.2019. 



2. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikuma 32.punktu, izmaksāt pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas, aizejot 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. 

3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2019.gada 17.jūnija līdz 2019.gada 02.jūlijam (ieskaitot), pildīt 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.35 

 

Sēdes vadītājs  (1.-30.jautājums)                                                                K.Pabērzs  

          23.05.2019. 

 

Sēdes vadītājs (31.jautājums)                                                                      K.Brūniņa  

          23.05.2019. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          23.05.2019. 

  



PIELIKUMS 
Krustpils novada pašvaldības domes 

22.05. 2019. sēdes lēmumam  

                                                                                (protokols Nr.6., 1.p.) 

 

Projekts 

Deleģēšanas  līgums Nr. ______ 

 

Jēkabpilī 2019.gada ____. ___________ 

 

Krustpils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 62. panta 

pirmās daļas 4. punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs, no vienas puses, un 

Jēkabpils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 62. panta 

pirmās daļas 4. punktu un Jēkabpils novada domes  2014. gada 23. oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 23/2014 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” rīkojas domes priekšsēdētājs 

Aivars Vanags,  no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta arī Puse, bet abas kopā - 

Puses, pamatojoties uz:   

1) Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 22. maija lēmumu ”Par deleģēšanas 

līguma kultūras jomā noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību” (sēdes protokols Nr. 6, 

1. punkts); 

2) Jēkabpils novada domes 2019.gada ____________ lēmumu Nr.____, “Par deleģēšanas 

līgumu noslēgšanu” 

3) likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, slēdz šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Deleģētais pārvaldes uzdevums 

1.1. Krustpils novada pašvaldība deleģē Jēkabpils novada pašvaldībai veikt no likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - 

rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību - un Dziesmu un deju svētku likuma izrietošus šādus pārvaldes uzdevumus 

(turpmāk – Deleģētais uzdevums):   

1.1.1. nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un dalību tajā (sadarbība ar 

virsvadītājiem, virsvadītāju darba nodrošinājums, semināru, kopmēģinājumu, konkursu un 

skašu organizēšana, jaunrades procesu atbalstīšana); 

1.1.2. sniegt Krustpils novada pašvaldības dibinātiem amatierkolektīviem nepieciešamo 

organizatorisko un metodisko nodrošinājumu Dziesmu un deju svētku starplaikā, kā arī 

Dziesmu un deju svētku laikā; 

1.1.3. koordinēt starpnovadu kultūras pasākumus; 

1.1.4. veidot sadarbību starpnovadu kultūras jomā un metodiskajā darbā. 

1.2. Deleģēto uzdevumu Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk pildīt no Līguma spēkā stāšanās 

dienas līdz Līguma izbeigšanai. 

  

2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kārtība un finansēšana 

2.1.  Realizējot Deleģēto  uzdevumu, Jēkabpils novada pašvaldība: 

2.1.1. izveido Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi (turpmāk – Pārvalde), kura ir Jēkabpils novada 

pašvaldības administratīvā struktūrvienība un darbojas saskaņā ar Jēkabpils novada 

pašvaldības nolikumu, Pārvaldes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem; 

2.1.2. nodrošina Pārvaldes darba finansēšanu atbilstoši saskaņotajai, apstiprinātajai Pārvaldes 

budžeta tāmei un saņemtajiem finanšu līdzekļiem; 



2.1.3. koordinē un organizē Deleģētā uzdevuma izpildi, izvēlas telpas, izvēlas tehnisko 

aprīkojumu, nodrošina tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, nodrošina 

darbaspēku uzdevuma izpildei, slēdz Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos līgumus; 

2.1.4. izveido un organizē uzraudzības padomes darbu. Uzraudzības padomes darbību regulē tās 

apstiprinātais nolikums. 

2.2.       Deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai Krustpils novada pašvaldība: 

2.2.1. nodrošina Pārvaldi ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami 

Deleģētā uzdevuma izpildei un Pārvaldes kompetences īstenošanai; 

2.2.2. deleģē savu pārstāvi iekļaušanai uzraudzības padomes sastāvā; 

2.2.3. nodrošina Deleģētā uzdevuma izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu 

(plānošanu) savas pašvaldības budžetā atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai Pārvaldes 

budžeta tāmei. 

2.3.  Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina Deleģētā uzdevuma izpildi apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

2.4.  Deleģētais uzdevums izpildāms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz Līguma 

izbeigšanai.  

 

3. Pušu padotība un atbildība 

3.1.  Pārvalde attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Krustpils novada pašvaldības 

padotībā. 

3.2.  Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību pārkāpumu. 

3.3. Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu Deleģētā uzdevuma 

izpildi. Jēkabpils novada pašvaldība nav atbildīga par uzdevuma izpildes pārtraukumu vai 

uzdevuma neizpildi tādu apstākļu dēļ, kuri ar kompetentas institūcijas lēmumu ir atzīti par 

nepārvaramu varu, t.i., apstākļi, kas attiecas uz Līguma izpildi un kurus Jēkabpils novada 

pašvaldība nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. 

3.4. Ja Jēkabpils novada pašvaldība nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Deleģētā 

uzdevuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit 

darba dienu laikā par to rakstveidā informē Krustpils novada pašvaldību. 

 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji  

4.1.  Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji, pēc kuriem vērtē darbību, ir: 

4.1.1. darbības atbilstība normatīvajiem aktiem, tai skaitā, atbilstība Dziesmu un deju svētku 

likumā noteiktajām prasībām; 

4.1.2. atklātība pret privātpersonu un sabiedrību; 

4.1.3. personas datu aizsardzība; 

4.1.4. taisnīga procedūras īstenošana saprātīgā laikā; 

4.1.5. finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam mērķim; 

4.1.6. darbības efektivitāte. 

4.2.  Pārvaldes darbības atbilstību un Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstību kvalitātes 

kritērijiem izvērtē uzraudzības padome. 

 

5. Savstarpējo norēķinu, finanšu resursu piešķiršanas un pārskatu sniegšanas kārtība 

5.1.  Krustpils novada pašvaldība piešķir Jēkabpils novada pašvaldībai finanšu līdzekļus 

Deleģētā uzdevuma veikšanai atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai Pārvaldes budžeta 

tāmei, veicot regulāras ikmēneša iemaksas Jēkabpils novada pašvaldības budžetā 1/12 

(vienas divpadsmitās) Pārvaldes budžeta tāmes daļas apmērā. 

5.2.  Papildus pakalpojumus, kas nav ietverti Pārvaldes budžeta tāmē, tiek sniegti pamatojoties 

uz papildpakalpojumu tāmi un papildus piestādītajiem rēķiniem, veicot norēķinu līdz 

nākošā mēneša 15. datumam. 



5.3.  Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 0,5% apmērā no nesamaksātās 

summas par katru kavējuma dienu. 

5.4.  Jēkabpils novada pašvaldībai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Krustpils novada 

pašvaldībai tās budžeta sastādīšanai Deleģētā uzdevuma veikšanai. 

5.5.  Atsevišķu uzdevumu un pasākumu finansēšanu ārpus saskaņotajai un apstiprinātajai 

Pārvaldes budžeta tāmei Puses organizē un īsteno savstarpēji vienojoties, apmaksu veicot 

pēc papildus piestādītiem rēķiniem. 

5.6.  Jēkabpils novada pašvaldība pēc pieprasījuma sniedz atskaiti par paveikto un finanšu 

izlietojumu. 

5.7.  Jēkabpils novada pašvaldības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. 

5.8.  Pārvalde informē Krustpils novada pašvaldību par savu darbību un organizētajiem 

pasākumiem. 

 

6. Līguma darbības termiņš 

6.1.  Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu.  

6.2.  Ja neviena no Pusēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms Līguma termiņa beigām neceļ 

iebildumus pret Līguma darbības pagarinājumu, tad tas automātiski tiek pagarināts uz tādu 

pašu darbības termiņu (vienu gadu). 

6.3. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto Pušu pienākumu Līguma izbeigšanās gadījumā 

nodrošinot Deleģētā uzdevuma izpildes nepārtrauktību, Krustpils novada pašvaldība 

nodrošina Deleģētā uzdevuma izpildei nepieciešamo resursu piesaisti, savukārt Jēkabpils 

novada pašvaldība turpina Līguma kvalitatīvu izpildi visā Līguma uzteikuma termiņā. 

6.4.  Krustpils novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot 

Jēkabpils novada pašvaldību, ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu tikai tad, 

ja: 

6.4.1.  Jēkabpils novada pašvaldība neveic Deleģētā uzdevuma izpildi; 

6.4.2.  Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti 

neracionāli vai citiem mērķiem. 

6.5.  Jēkabpils novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot 

Krustpils novada pašvaldību, ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu tikai tad, 

ja Krustpils novada pašvaldības budžetā netiek paredzēti vai tiek paredzēti līdzekļi 

nepietiekamā apjomā Deleģētā uzdevuma veikšanai, kā arī gadījumos, ja Krustpils novada 

pašvaldība nepilda citus Līguma noteikumus. 

6.6.  Līgumu var uzteikt, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi 

svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

6.7. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi. 

 

7. Strīdu atrisināšana 

  Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei desmit darba dienu 

laikā ir tiesības iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma 

punkts, kuru otra Puse uzskata par pārkāptu. Paskaidrojumus par šo pretenziju var iesniegt 

desmit darba dienu laikā. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski 

un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.3. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas Līguma ietvaros: 



8.3.1.  Jēkabpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas vietnieci metodiskajā darbā Intu Tomāni, tālrunis 26478498, e-pasts: 

rubeneskn@jekabpilsnovads.lv. 

8.3.2.  Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza kultūras darba koordinatoru 

Ramonu Kristvaldi, tālrunis 28311400, e-pasts: ramona.kristvalde@krustpils.lv. 

8.4. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, katrai Pusei izsniegts pa vienam eksemplāram. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009118116 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

Konta Nr. LV55UNLA0050014323075 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

___________________________ 

               K. Pabērzs 

Jēkabpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009116789 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

Konta Nr. LV51HABA0551034125251 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 _____________________________  

                A. Vanags 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pielikums  
Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu”  

(sēdes protokols Nr. 6,  3.punkts)  

 

 

Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādis 

Sūnu pamatskolas telpu un teritorijas nomai 

(sabiedrisko un nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu, izglītības un interešu 

izglītības iestāžu, nometņu, semināru un tam līdzīgām vajadzībām) 
 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 

/EUR/ 

1. Ēdnīcas telpu noma diena 6,50 

2. Sporta zāles noma 1 stunda 6,10 

3. Klases telpu noma 1 stunda 5,50 

4. Teritorijas noma diennakts 15,00 

 

  

 

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 

2019.gada 22.maijā                                                                                             

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  5.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības  

konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Konkursu „Krustpils novada sakoptākā sēta” (turpmāk – konkurss) organizē Krustpils 

novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ar mērķi: 

1.1. veicināt sakoptu un labiekārtotu vidi Krustpils novadā; 

1.2. ieinteresēt un iesaistīt Krustpils novada iedzīvotājus teritorijas labiekārtošanā, 

pilnveidošanā un sakopšanā; 

1.3. novērtēt Krustpils novada iedzīvotāju ieguldījumu īpašumu labiekārtošanā; 

1.4. popularizēt sakoptākos īpašumus un Krustpils novadu kā dzīves vietu perspektīvā, 

labi sakārtotā un sakoptā vidē; 

1.5. veicināt un attīstīt vēlmi Krustpils novada pagastu savstarpējai sadarbībai un novada 

iepazīšanai. 

2. Konkursā piedalās: 

2.1. ikviens Krustpils novada individuālās mājas vai viensētas īpašnieks, nekustamā 

īpašuma nomnieks vai apsaimniekotājs; 

2.2. daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, īpašnieki vai apsaimniekotāji (biedrība, 

nodibinājums vai iecelts pārstāvis); 

2.3. uzņēmumi; 

2.4. piesakoties konkursam, dalībnieki vai personas, kas piesaka cita īpašnieka īpašumu, 

iesniedz pieteikumu (1.pielikums), kas vienlaicīgi ir apliecinājums dalībai konkursā un 

piekrišana personas datu apstrādei. 

3. Konkursa vērtēšanas komisijas locekļu īpašumi netiek vērtēti. 

 

II. Konkursa nominācijas 

4. Konkursa uzdevums ir noteikt balvu ieguvējus šādās nominācijās: 

4.1. sakoptākā lauku viensēta Krustpils novadā; 

4.2. sakoptākā ģimenes māja ciematā Krustpils novadā; 

4.3. sakoptākā daudzdzīvokļu māja Krustpils novadā; 

4.4. sakoptākais tūrisma uzņēmums Krustpils novadā; 

4.5. sakoptākais ražojošais uzņēmums Krustpils novadā; 

mailto:novads@krustpils.lv


4.6. sakoptākā zemnieku saimniecība Krustpils novadā; 

 

III. Konkursa norise un vērtēšana 

5. Pašvaldība izsludina konkursu publicējot paziņojumu Krustpils novada informatīvajā 

izdevumā “Krustpils Novadnieks”, pašvaldības tīmekļvietnē www.krustpils.lv, sociālajos tīklos. 

6. Konkurss norisinās no maija līdz jūlijam. 

7. Uz konkursa norises laiku vērtēšanas komisiju 7 cilvēku sastāvā katru gadu izveido un 

apstiprina pašvaldības dome. 

8. Vērtēšanas komisijas darbu organizē komisijas priekšsēdētājs, kurš: 

8.1. izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku; 

8.2 saskaņo ar konkursa dalībnieku vērtēšanas laiku; 

8.2. izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu; 

8.3. paraksta un iesniedz Krustpils novada pašvaldībai vērtējuma protokolu ar 

uzvarētājiem nominācijās. 

 

IV. Vērtēšanas procedūra 

9. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar 

savu parakstu (2. pielikums). 

10. Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas. 

11. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā 

saņēmis visvairāk punktu. 

12. Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo 

objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā. 

13. Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Krustpils novada pašvaldībā līdz 

kalendārā gada 15.jūlijam. 

14. Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizziņot uzvarētāju kādā no nominācijām. 

 

V. Apbalvošana 

15. Balvu fondu veido no pašvaldības budžeta. 

16. Apbalvošanai katrā nominācijā tiek izvirzīti pirmo trīs vietu ieguvēji. 

17. Nominācijas uzvarētājs saņem Atzinības rakstu (3.pielikums) un balvu 200 eiro 

apmērā, 2.vietas ieguvējs saņem veicināšanas balvu 100 eiro apmērā un 3. vietas ieguvējs 

saņem veicināšanas balvu 50 eiro apmērā. 

18. Atzinības raksta saņēmēju reģistrē pašvaldībā atbilstoši nolikumā “Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” noteiktajai apbalvojumu 

reģistrācijas kārtībai.  

19.  Komisija var piešķirt speciālo veicināšanas balvu 100 eiro apmērā.  

20. Konkursa uzvarētāji nominācijās tiek pasludināti un apbalvoti Krustpils novada 

Annas un Jēkaba dienas pasākumā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs 

 

 

 

  

http://www.krustpils.lv/


1. pielikums 

konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikumam 

 

Krustpils novada pašvaldības  

Konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta”  

vērtēšanas komisijai 

 

PIETEIKUMS 

 

20___. gada____________________ 

 

Es,___________________________________________________, vēlos pieteikt 

(pieteicēja vārds, uzvārds) 

 

nekustamo īpašumu________________________________________________, 

                                                                    (īpašuma nosaukums, adrese) 

 

kas atrodas Krustpils novada _________________ pagastā, Krustpils  novada pašvaldības 

organizētajam konkursam „ Krustpils novada sakoptākā sēta” nominācijā: 

 

 Sakoptākā lauku viensēta Krustpils novadā 

 Sakoptākā ģimenes māja ciematā Krustpils novadā 

 Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Krustpils novadā 

 Sakoptākais tūrisma uzņēmums Krustpils novadā 

 Sakoptākais ražojošais uzņēmums Krustpils novadā 

 Sakoptākā zemnieku saimniecība. Krustpils novadā 

 

Īpašnieka tālrunis_________________       Pieteicēja tālrunis_________________ 

 

Pieteicējs ___________________________ (paraksts) 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu: 

1) iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrītu dalībai konkursā un savu personas 

datu apstrādei, kuru apstrādes mērķis ir konkurss “Krustpils novada sakoptākā 

sēta”; 

2) informēts, ka pārzinis manu personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība 

un personas dati tiks apstrādāti tādā apmērā un kārtībā, kāds ir nepieciešams un 

pietiekams, lai nodrošinātu datu apstrādes mērķa sasniegšanu; 

3) informēts, ka ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi varu iepazīties 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā tīmekļvietnē www.krustpils.lv.  

 

 

Īpašnieks ______________________________________  

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

20___. gada ___________________  



2. pielikums 

konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikumam 

 

VĒRTĒŠANAS TABULA 

 

N.p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimāli 

piešķiramie 

punkti 

1.  Teritorijas kopskats un sētas plānojums  10 

2.  Galvenā ieeja 3 

3.  Iebraucamais ceļš 3 

 

4.  Zālājs 3 

5.  Koki, krūmi, dekoratīvie stādījumi 5 

6.  Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas 3 

7.  Atkritumu novietnes (konteineri), iztukšošanas ērtums 5 

8.  Atpūtas vietas 5 

9.  Teritorijas bērnu atpūtai 5 

10.  Karoga masts vai turētājs, atrašanās vieta 3 

11.  Pastkastīte 3 

12.  Mājas nosaukuma atrašanās vieta 3 

 

 

Komisijas loceklis _________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts)  

 

Datums: 

 

  



   

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 22.maijā                                                                                             

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  6.punkts) 

 
Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5670 008 0199), “Deles”, kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – 

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

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 4.jūlijs, plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 1800. 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 
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izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada  

3.jūlija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 1.jūlija   

līdz 2019.gada  3.jūlija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

1.11.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināto zemes vienību ir J. Č., personas kods [..] 

mantiniekiem, viņi var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša  

laikā kopš sludinājuma par zemes vienības pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

1.12. ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir 

saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz 

pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

1.13. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, pirmpirkuma tiesīgā persona, nav iesniegusi pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā 

minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, 

ja tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5670 008 0199/ apzīmējums: 5670 008 0199- 0.805 ha 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2018.gada 15.marta Krustpils novada pašvaldības uzziņas 

Nr.2.1-8.3/18/291 pamata, īpašuma tiesības uz vērtējamo 

OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

nodokļu maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Uz zemes vienības atrodas  zemes īpašniekam nepiederošas 

būves. Apgrūtinājums ierobežo OBJEKTA izmantošanas 

iespējas. 

2.5. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 555 EUR. 

2.6. Zemes vienības platība un sastāvs 0.8050 ha t.sk., LIZ – 0.5737 ha,  krūmāji – 0.0734 ha,  zeme  

zem ēkām un pagalmiem 0.1579 ha. 

2.7. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Regulāras formas daudzstūris. Līdzens  

2.8. Komunikācijas Elektrība 

2.9. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids, mērķis 

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.gada-

2024.gadam Vīpes pagasta teritorijas Funkcionālā zonējuma 

karti vērtējamā zemes vienība atrodas lauksaimniecības 

teritorijā. Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101. 

2.10. Piekļūšanas iespējas OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Kūku pagastā, sādžas  

Andrāni tuvumā. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības 

vērtējamas kā apmierinošas – zemes vienība atrodas ~130  m 

attālumā no grants seguma autoceļa, ir zemes piebraukšanas 

ceļš. Īpašums atrodas ~ 7 km attālumā no Zīlānu ciema. 

Apkārtnē dominē viensētu apbūve, LIZ laukumi. Tuvumā 

atrodas lauksaimniecības fermas drupas. Sociālā infrastruktūra 



ir attīstīta vāji. Līdz Jēkabpils pilsētai ~ 10 km. 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

 J. Č., personas kods [..] mantinieki/ nomā- G. K. 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu 

(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 



4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpils. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura 

piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 

savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 



viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 



7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs 

 

 

  



   

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 22.maijā                                                                                             

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  7.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

 „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5694 003 0122), “Mežavoti 2”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk 

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

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 13500 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 1.jūlija   līdz 2019.gada  

3.jūlija, plkst.17.00.  

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 1.jūlija   

līdz 2019.gada  3.jūlija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 003 0122/ apzīmējums: 5694 003 0094 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Uz 2014.gada 22.novembra Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas 

Nr.2.1-10/14/352 pamata, īpašuma tiesības uz vērtējamo 

OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

nodokļu maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

1. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās hidrotehniskas 

būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

meža zemēs – 0.12 ha; 

2. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās hidrotehniskas 

būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

meža zemēs – 0.11 ha; 

3. Ceļa servitūta teritorija – 0.05 ha . 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Taisnstūra forma. Līdzens 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Augsts 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Objekts  atrodas Krustpils novada Variešu pagastā, 

netālu no apdzīvotas vietas Medņi, ~ 8 km attālumā no 

pagasta centra (Variešiem) un ~ 20 km attālumā no 

novada centra (Krustpils).  

Tuvāko apkārtni pamatā veido meža zemes. 

Piebraukšana  pie zemes  gabala sākumā no valsts 

vietējas nozīmes autoceļa V802 Medņi – Vagulāni, kas 

klāts ar labas kvalitātes grants ceļa segumu. Piekļūšana 

pie paša zemes gabala ar  vieglo autotransportu nav 

iespējama. Autotransports ir jāatstāj ceļa malā un ar 

kājām jāšķērso citu īpašnieku zemes gabali ~ 450 m 

attālumā. Piekļūšanas iespēja pie zemes vienības 

vērtējam kā slikta autotransporta plūsma gar īpašumu 

nav. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas veidu 

eksplikācija 

4.54 ha, no tiem 4.44 ha mežs un 0.1 ha zeme zem 

ūdeņiem. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

kods 0101. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta teritorijas 

funkcionālā zonējuma karti, vērtējamās zemes vienība 

atļautais izmantošanas veids pamatā ir mežu teritorija. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 634 EUR. 

2.12. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 4.44 ha, jeb 98 % no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes  ir nosusinātas auglīgas 



kūdras augsnes un slapjas vidēji auglīgas kūdras augsnes. 

Mežistrādi var veikt vasarā gada sausajā periodā vai 

ziemā kailsalā. Pievešanas attālums no ceļa svārsta 

robežās no ~ 450 m līdz ~ 850 m. Mežaudžu sastāvu 

veido augstvērtīgas koku sugas: bērzs un priede. 

Mežaudžu vecumstruktūra pamatā veido briestaudzes. 

2.13. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu 

(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 



4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpils. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura 

piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 

savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 



saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 



7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs 

 

 

  



   

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 22.maijā                                                                                             

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  8.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sauku ferma”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5694 

003 0005), “Sauku ferma”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – 

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

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 1080 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 1.jūlija   līdz 2019.gada  

3.jūlija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 1.jūlija   

līdz 2019.gada  3.jūlija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 003 0005/ apzīmējums: 5694 003 0269 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Uz 2019.gada 15.janvāra Krustpils novada pašvaldības 

uzziņas 

Nr.2.1-8.3/198/58 pamata, īpašuma tiesības uz vērtējamo 

OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

nodokļu maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi 1. Atzīme-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem 

lauku apvidos – 0.14 ha; 

2. Atzīme- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar elektrisko tīklu  gaisvadu  līniju  ārpus 

pilsētām un ciemiem  ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kilovoltiem – 0.04 ha. 

 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Neregulārā četrstūra forma. Līdzens 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Zems/ Vidējs. 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Vērtējamā zemes vienība  atrodas Krustpils novada 

Variešu pagastā, apdzīvotās vietas Kalngali tuvumā. 

Piebraukšanas iespējas pie zemes  vienības vērtējamas kā 

labas – zemes  vienība atrodas grants seguma autoceļa  

malā. Apkārtnē dominē viensētu apbūve,  LIZ  laukumi. 

Tuvumā atrodas  lauksaimniecības rakstura apbūve. 

Sociālā infrastruktūra ir attīstīta vāji. Līdz Jēkabpils 

pilsētai ~ 17 km. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas veidu 

eksplikācija 

0.29 ha, t.sk., zeme zem ēkām un pagalmiem  0.17 ha, 

LIZ – 0.12 ha. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

kods 101. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta teritorijas 

funkcionālā zonējuma karti, OBJEKTS atrodas 

lauksaimniecībā zemes (L) teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 151 EUR. 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu 

(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 



3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 



5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura 

piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 

savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 



6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs 



   

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 22.maijā                                                                                             

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  9.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

 „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5694 004 0111), “Mežavoti 5”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk 

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

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150A, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 22 500 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 1.jūlija   līdz 2019.gada  

3.jūlija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 1.jūlija   

līdz 2019.gada  3.jūlija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 004 0111/ apzīmējums: 5694 004 0234 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Uz 2014.gada 22.novembra Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas 

Nr.2.1-10/14/347 pamata, īpašuma tiesības uz vērtējamo 

OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

nodokļu maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

1. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0.086 ha; 

2. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās hidrotehniskas 

būve. 

 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Neregulāra daudzstūra forma. Viegli viļņots 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Zemes līdz vidēji augsts. 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Objekts  atrodas Krustpils novada Variešu pagastā, 

netālu no apdzīvotas vietas Trāķši, ~ 15 km attālumā no 

pagasta centra (Variešiem) un ~ 27 km attālumā no 

novada centra (Krustpils).  

Tuvāko apkārtni pamatā veido meža zemes un nelielas 

lauksaimniecības zemes. Piebraukšana  pie zemes  

gabala sākumā no valsts vietējas nozīmes autoceļa V794  

Medņi – Odziena, kas klāts ar labas kvalitātes grants ceļa 

segumu un vietējas nozīmes autoceļi Kalngali- Trākši, 

kas ar apmierinošas kvalitātes grants ceļa segumu. 

Piekļūšana pie paša zemes gabala ar  vieglo 

autotransportu nav iespējama. Autotransports ir jāatstāj 

ceļa malā un ar kājām jāšķērso citu īpašnieku zemes 

gabali ~ 1000 m attālumā. Piekļūšanas iespēja pie zemes 

vienības vērtējam kā slikta. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas veidu 

eksplikācija 

7.9 ha, no tiem 4.83 mežs un 0.08ha zeme zem ūdeņiem, 

un 2.99 ha pārējā zemes. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

kods 0101. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta teritorijas 

funkcionālā zonējuma karti, vērtējamās zemes vienība 

atļautais izmantošanas veids pamatā ir mežu teritorija. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 634 EUR. 



 Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 4.83 ha, jeb 61 % no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes  ir nosusinātas auglīgas 

kūdras augsnes un slapjas vidēji auglīgas kūdras augsnes. 

Mežistrādi var veikt visa gada garumā. Pievešanas 

attālums no ceļa svārsta robežās no ~ 1000 m līdz ~ 1600 

m. Mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgas koku sugas: 

bērzs un priede. Mežaudžu vecumstruktūra pamatā veido 

pieauguša vecuma audzes un vidēja vecuma audzes. 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu 

(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 



4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 4.jūlijā, plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpils. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura 

piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar 

savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 



dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 



7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs 

 

 

 


