
 
 

 
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 

2018.gada 18. jūlijā                                                                                             Nr. 7. 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.10 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne.  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Monika 

Kauranena, finansiste, izpilddirektora p.i. Baiba Voltmane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja Daina Turkopole, Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Vita Salmiņa, Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme, Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja Ilga Vilkauša, Personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne. 

 

Masu mediju pārstāvji: Laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste Aija Valdmane. 

Uzaicinātas personas: Gunta Kursīte. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:   Daina Kalve, Mārtiņš Felss  - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz  iekļaut  sēdes darba kārtībā 2 papildjautājumus: 

 Par grozījumiem 2017.gada 1.jūnija sēdes lēmumā (protokols nr.9., 8) “Par zemes 

vienības daļas nomu un  apbūves tiesībām Kūku pagastā”  

 Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību. 
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Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada Būvvaldes vadītāja, arhitekta iecelšanu amatā 

2. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekles Annas Vītolas atbrīvošanu no amata 

3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Krustpils  novada 

pašvaldībai 

4. Par nacionālo interešu objektu statusa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Krustpils 

novadā 

5. Par projektu „Pašvaldības grants ceļa 1-14 Prodsala - Uģērnieki 1,242 km pārbūve 

Krustpils novada, Krustpils pagastā”  

6. Par grozījumiem lēmumā “Projektu „Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas 

rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai”” 

7. Par dalībnieka izdevumu segšanu par dalību VI Starptautiskajā jauno pianistu 

konkursā Klaipēdā 

8. Par atbalstu kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai 

9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

10. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils  pagastā 

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Atašienes pagastā 

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  “Spunģēni 3”-9, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

14. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  „Zemīte”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

22. Par aizņēmumu Valsts kasē Amatniecības centra “Māzers” telpu vienkāršota 

atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana  

23. Par nodomu protokola slēgšanu ar Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību 

“DOMUS” 

24. Par grozījumiem 2017.gada 1.jūnija sēdes lēmumā (protokols nr.9., 8) “Par zemes 

vienības daļas nomu un  apbūves tiesībām Kūku pagastā”  

25. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 
Izpilddirektora ziņojums 

 

Par aktualitātēm ziņo izpilddirektora p.i. B.Voltmane. B.Voltmane stāsta par projektu 

realizācijas gaitu. 

B.Voltmane informē, ka saņemts piedāvājums izveidot vienoto klientu apkalpošanas 

centru. Jautā P.Gravāns, atbild B.Voltmane, papildina K.Pabērzs. Deputāti vienojas, ka šāds 

centrs nebūt pašvaldībā lietderīgs. 

Jautā V.Stiebriņa par skolu pieņemšanas laikiem. Atbild B.Voltmane. K.Pabērzs 

skaidro, ka tas varētu būt pēc 20.augusta. 



 
 

 

 

1. 

Par Krustpils novada Būvvaldes vadītāja, arhitekta  

iecelšanu amatā 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild G.Kursīte. Jautā P.Gravāns, atbild G.Kursīte. 

 

Krustpils novada pašvaldība 2018.gada 6.jūnijā izsludināja līdz 2018.gada 15.jūnijam 

pieteikšanos uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Būvvaldes vadītāja, arhitekta amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Būvvaldes vadītāja, arhitekta amatu pieteicās 

viens pretendents. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisija 

uzklausot Būvvaldes vadītāja, arhitekta amata pretendentu Guntu Kursīti, nolēma virzīt uz 

domes sēdi iecelšanai Guntu Kursīti (personas kods [..]) par Krustpils novada Būvvaldes 

vadītāju, arhitekti. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Krustpils 

novada būvvaldes nolikuma 10.punktu,  Krustpils novada domes amatpersonu un amatu 

kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas 03.07.2018. lēmumu Nr.1, protokols Nr.6,  Krustpils 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 49.punktu, atklāti balsojot 

„par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Iecelt ar 2018.gada 10.septembri par Krustpils novada Būvvaldes vadītāju, arhitektu Guntu 

Kursīti (personas kods [..]).  

2. Novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Darba līgumu ar Guntu Kursīti uz nenoteiktu 

laiku, nosakot pārbaudes laiku 3 (trīs) mēnešus no darba tiesisko attiecību uzsākšanas un 

nosakot pārbaudes laikā atalgojumu 90% no noteiktās mēnešalgas. 

 

 

 

2. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

locekles Annas Vītolas atbrīvošanu no amata 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 2.jūlijā saņemts Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājai adresēts bāriņtiesas locekles Annas Vītolas iesniegumus ar lūgumu atbrīvot viņu 

no bāriņtiesas locekļa amata ar 2018.gada 18.jūliju, jo veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt amata 

pienākumus. Iesniegumam pievienoti veselības stāvokli apliecinošie dokumenti.   



 
 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmās daļas 

1.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

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

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

1. Atbrīvot Annu Vītolu no Krustpils novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2018.gada 

18.jūliju. 

2. Izmaksāt Annai Vītolai visas naudas summas, kas viņai pienākas, saskaņā ar 

noslēgto vienošanos. 

3. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.  

 

Sēdes telpu atstāj V.Stiebriņa 

 

3. 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Krustpils  novada 

pašvaldībai 

 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Papildina I.Stupāne, ierosina piešķirt nosaukumu “Taka”. 

 

Krustpils novada pašvaldība, izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 5670  004 0386, īpašuma kadastra numuru 5670 004 0385 0.49 ha platībā 

turpmāk izmantošanu konstatē, ka : 

 

1. saskaņā  ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļu, kas nosaka, ka  valstij un 

vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis 

rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.  

2. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā 

pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 5., 6.un 12.punktā 

noteiktajam. 

3. Izvērtēšanas procesā konstatē, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 5670  004 0386, īpašuma kadastra numuru 5670 004 0385 0.49 ha platībā 

ir nepieciešama Krustpils novada pašvaldībai, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu funkciju īstenošanai- gājēju celiņa izveidošanai. 

4. Zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis atbilst īstenojamai funkcija. Zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 5670  004 0386, īpašuma kadastra numuru 5670 004 0385 0.49 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

 Pamatojoties uz: 

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

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

- Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu,  



 
 

- Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

zemes gabalu piederību vai piekritību” 2., 6., 12.punktu,  

- Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

16.2. un 26.1.apakšpunktu,  

- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otro daļu, 

- likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.1panta otrās daļas 5.pnktu, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns,  Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj:  

1. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670  

004 0386, īpašuma kadastra numuru 5670 004 0385- 0.49 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.1), 

saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.1panta otrās daļas 5.pnktu, piekrīt Krustpils 

novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz tās vārda pašvaldības funkciju 

īstenošanai.  

2. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670  004 0386, 0.49 ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (NĪLM kods 1101). 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670  004 0386 piešķirt nosaukumu –  “Taka”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

4. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienības platība var tikt precizēta. 

5.Viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas nosūtīt lēmumu Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  
 

 

Sēdes telpā atgriežas  V.Stiebriņa 

 

4. 

Par nacionālo interešu objektu statusa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Krustpils 

novadā 
 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata Aizsardzības ministrijas 2018.gada 3.jūlija 

elektroniski parakstītu vēstuli Nr. MV-N/1645, kurā lūdz atbalstu un rakstisku saskaņojumu 

nacionālo interešu objekta statusa noteikšanai nekustamajiem īpašumiem Krustpils pagastā un 

Mežāres pagastā. 

Norādot, ka  nacionālo interešu objekta statusa noteikšana,  sekmētu Nacionālo bruņoto 

spēku infrastruktūras izveidi, kā arī noteiktu atsevišķiem militārajiem objektiem stratēģiski 

nozīmīga objekta statusu. 

Aizsardzības ministrija ierosina noteikt nacionālo interešu objekta statusu vairākiem 

militārajiem objektiem, tai skaitā Aizsardzības ministrijas bezatlīdzības lietošanā, pārvaldīšanā 

un apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 5668 007 0260 un 

5668 007 0369 Krustpils novadā, Krustpils pagastā, kuros tiks attīstīta Zemessardzes 

56. nodrošinājuma bataljona bāze. Minētajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši 2017. gada 



 
 

19. aprīļa līgumam Nr. Bz/2017-2 ir plānots mainīt īpašumtiesības, nododot nekustamos 

īpašumus valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā. 

Vienlaicīgi, pašvaldības nodotajiem bezatlīdzības lietošanā, pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem, iepriekš  nosauktiem, Aizsardzības 

ministrija, lūdz šādu statusu noteikt arī akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” par zemes 

vienībai (kadastra apzīmējums 5676 008 0182) daļai ~24,7 ha platībā Mežāres pagastā 

atdalīšanu un pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā, lai izveidotu militāro 

infrastruktūru – noliktavas.  Attiecīgi pēc zemes vienības atdalīšanas un pārņemšanas 

Aizsardzības ministrijas valdījumā arī zemes vienībai ~24,7 ha platībā tiktu ierosināts noteikt 

nacionālo interešu objekta statusu. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu nacionālo interešu objekts ir 

teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, un 

priekšlikumu par nacionālo interešu objektu izveidošanu sagatavo un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru kabinetā attiecīgās nozares ministrija sadarbībā 

ar vietējām pašvaldībām, kuru teritoriju ietekmēs nacionālo interešu objekts.  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 

11.punktu un 17.panta pirmo daļu un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  aicinām Aizsardzības ministriju sagatavot un Ministru kabinetā virzīt atbilstošu 

rīkojumprojektu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

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

„atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj:  
1. Noteikt  nacionālo interešu objekta statusa Krustpils novada pašvaldībai 

valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 5668 007 0260 un 

5668 007 0369 Krustpils novadā, Krustpils pagastā un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” 

piederošai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 5676 008 0182), kura ietilpst īpašumā ar 

nosaukumu “Valsts meži”, kadastra Nr. 5676 001 0091, kas atrodas Mežāres pagastā Krustpils 

novadā. 

2. Izstrādājot Krustpils novada pašvaldības Teritorijas plānošanas normatīvos 

aktus, iekļaut attiecīgu informāciju par nacionālo interešu objekta statusa esamību šī lēmuma 

1.punktā norādītiem nekustamajiem īpašumiem Krustpils novadā. 

3. 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). 

Sēdes telpu atstāj V.Stiebriņa 

 

 

5. 

Par projektu „Pašvaldības grants ceļa 1-14 Prodsala - Uģērnieki 1,242 km pārbūve 

Krustpils novada, Krustpils pagastā”  

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministra 

kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns,  Vladimirs Golubevs, Līga 

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



 
 

1. Piedalīties valsts un Eiropas Savienības atklātajā projektu iesniegumu konkursā Lauku 

attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam 7.rīcībā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības grants ceļa 1-14 Prodsala - 

Uģērnieki 1,242 km pārbūve Krustpils novada, Krustpils pagastā” . 
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 80937,24 

Attiecināmām izmaksām 80937,24 

Publiskais finansējums ( 90 %) 72843,52 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  8093,72 
  

  

4. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt kā aizņēmumu no Valsts 

kases un līdzfinansējumu nodrošināt no Ceļu fonda līdzekļiem. 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu vadītāju Vitu Salmiņu. 

 

Sēdes telpā atgriežas V.Stiebriņa 

 

6. 

Par grozījumiem lēmumā “Projektu „Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas 

rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai”” 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Informē K.Pabērzs. 

Savu viedokli izsaka K.Brūniņa, E.Serkova. Savu redzējumu sniedz B.Voltmane. 

 Izsakās E.Serkova, V.Stiebriņa, B.Voltmane. Jautā V.Golubevs, atbild B.Voltmane, 

K.Stars. 

K.Brūniņa izsaka savu viedokli par projekta realizācijas finansiālo pusi un tā ietekmi uz 

budžetu. Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Savu viedokli pauž P.Gravāns, A.Vetere. 

Izsakās P.Gravāns, K.Brūniņa, V.Salmiņa, A.Vetere, K.Brūniņa, L.Zalāne, J.Puriškevičs. 

Izsakās V.Salmiņa. 

Jautā V.Golubevs, atbild K.Brūniņa. 

Debatēs piedalās P.Gravāns, K.Pabērzs, K.Brūniņa, P.Gravāns. Savu viedokli izsaka 

K.Stars.  

Izsakās V.Stiebriņa. Jautā K.Pabērzs, atbild V.Salmiņa. Izsakās K. Brūniņa, K.Pabērzs. 

V.Stiebriņa ierosina negrozīt iepriekšējo lēmumu. Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns, 

V.Salmiņa, P.Gravāns, K.Stars. Notiek debates, tajās piedalās P.Gravāns, V.Salmiņa, K.Stars, 

K.Pabērzs, K.Brūniņa. 

E.Serkova atbalsta B.Voltmanes priekšlikumu darbus veikt pa kārtām. Izsakās K.Pabērzs, 

V.Salmiņa. J.Puriškevičs ierosina rīkot sanāksmi, lai apspriestu šo jautājumu. Izsakās 

E.Serkova, V.Stiebriņa, K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 2016.gada 

8.marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldības ēkās  īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot „par” – nav, „pret”-  

Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 



 
 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija 

Stiebriņa (12 balsis), „atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

 

1. Akceptēt  Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcijas projektēšanas, 

autoruzraudzības un būvniecības līgumsummas palielinājumu par 149 963,31 EUR bez 

PVN un kopējo līgumsummu 1 248 556,30 EUR bez PVN.  

2. Grozīt Krustpils novada pašvaldības domes 2017.gada 2.otobra ārkārtas sēdē pieņemtā 

lēmuma “Par projektu “Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcijas 

energoefektivitātes paaugstināšanai”” 2. un 3.punktu izsakot tos šādā redakcijā: 

“2. Akceptēt Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcijas projektēšanas, 

autoruzraudzības un būvniecības kopējo līgumsummu 1 248 556,30 EUR bez PVN. (PVN 

maksā Pasūtītājs atbilstoši PVN likuma 142.pantam); 

3.Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 1 547 199,35  

ERAF projektā attiecināmās izmaksas  428 572,06 

ERAF finansējums ( 83%) 356 691,00  

Pašvaldības finansējums ( 17%)  71 881,06 

ERAF projektā neattiecināmās izmaksas 

(tajā skaitā iekštelpu remonta 

projektēšanas, autoruzraudzības, 

būvdarbu  izmaksas, PVN) 

1 118 627,29 

 

3. Projekta finansējumu un tā palielinājumu nodrošināt no Krustpils novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem un aizņēmuma Valsts Kasē. 

4. Par projekta atbildīgo noteikt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkoto Attīstības 

nodaļas darbinieku. 

Lēmums nav pieņemts. 
 

 

7. 

Par dalībnieka izdevumu segšanu  

par dalību VI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Klaipēdā 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 22. jūnijā ir saņemts A. O. iesniegums ar 

lūgumu rast iespēju apmaksāt Krustpils novada iedzīvotājas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas 

skolas audzēknes D. O. izdevumus par dalību VI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā 

“Baltijos Gintareliai” Klaipēdā.  

Tiek lūgts atbalsts 171,10 EUR apmērā, kur ietilpst ceļa izdevumi 63,10 EUR, un 

nakšņošanas izdevumi 108 EUR (attaisnojuma dokumenti ir pievienoti iesnieguma pielikumā).  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  



 
 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

 

Piešķirt atbalstu 117 EUR apmērā A. O. Krustpils novada iedzīvotājas, Jēkabpils 

mūzikas skolas audzēknes izdevumu segšanai par dalību VI Starptautiskajā jauno pianistu 

konkursā “Baltijos Gintareliai” Klaipēdā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 
 

 

8. 

Par atbalstu kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 29. jūnijā ir saņemts biedrības “Veloklubs 

Līvāni” iesniegums ar lūgumu atbalstīt riteņbraukšanas sacensību rīkošanu Krustpils novadā – 

“Kūku MTB Maratons 2018”.  

Sacensības būs pirmo reizi iekļautas Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas oficiālajā 

kalendārā. 

Sacensību plānotais norises datums ir 2018. gada 30. septembris. 

Biedrība lūdz finansiālu atbalstu 1749 EUR apmērā, tai skaitā ātrās palīdzības brigādes 

nodrošināšanu, dalībnieku ēdināšanu, medaļu un kausu iegādi dalībniekiem, naudas balvas 

laureātiem.  

 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

 

Atbalstīt biedrības “Veloklubs Līvāni” lūgumu piešķirot finansējumu 744 EUR apmērā 

no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 
 

9. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 21.jūnijā pieņēmusi lēmumu slēgt deleģēšanas 

līgumu un deleģē Krustpils novada pašvaldībai kā pilnvarotajai personai veikt likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto pašvaldības funkcijās ietilpstošo 

uzdevumu – nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma kontroli 

objektam "Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai" un no 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā minētās kompetences 

izrietošo pārvaldes uzdevumu ietvaros veicamos pienākumus. 

Likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības pēc 

savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi.  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā deleģēšanas līguma projektu. 



 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas 

14.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo 

un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu 45.panta otro daļu, 46.pantu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 

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

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību (līguma projekts 

pielikumā).  

2. Administratīvajai nodaļai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju par noslēgto deleģēšanas līgumu. 

3. Publicēt Krustpils novada pašvaldības mājaslapā informāciju par deleģēto pārvaldes 

uzdevumu un deleģēšanas līgumu pēc līguma noslēgšanas. 

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

Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 3 lapām. 
 

 
10. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Izskata V. L.,   adrese:  [..] Krustpils novads, 2018.gada 25.jūnija iesniegumu, kurā lūdz 

pārslēgt īres un komunālo pakalpojumu līgumu  par dzīvokli (adrese) Krustpils novads, uz A. 

P.. 

Izskata A. P., adrese:  [..] Krustpils novads, 2018.gada 25.jūnija iesniegumu, kurā lūdz 

pārslēgt īres un komunālo pakalpojumu līgumu  par dzīvokli (adrese),  Krustpils pagasts, 

Krustpils novads, no V. L. uz viņu. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 2015.gada 14.augustā, noslēgts dzīvojamās 

telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 6-47/15/11, starp pašvaldību un V. L.. No 

2016.gada 28.jūnija A. P. dzīvoklī ir deklarējis dzīvesvietu. 

 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piekto daļu, atklāti balsojot 

„par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome  nolemj: 

  

1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-47/15/11 ar  A. 

P. par dzīvokļa (adrese),  Krustpils pagasts, Krustpils novads īri. 

2. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu ar A. P..    

3. 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). 

 
 



 
 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Atašienes pagastā 

 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Izskata 2018.gada 2.jūlijā saņemto S. S. (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu, kurā lūdz 

lauzt dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu par dzīvokli (adrese), Atašienes  

pagasts, Krustpils novads.  

  Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 2018.gada 23.aprīlī  ar  Iesniedzēju, noslēgts 

Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr.4-47/5/6. Saskaņā ar 

grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzējs  nav  norēķinājusies par pakalpojumiem. 

Iesniedzējam ir  (summa)  EUR parāds. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu ar S. S., ar 

2018.gada 31.jūliju.  

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

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu, vai ierasties Krustpils novada pašvaldībā, 

slēgt vienošanos par parāda labprātīgu dzēšanu ārpustiesas kārtībā.  

3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada 

pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

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). 

 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Izskata 2018.gada 4.jūlijā saņemto I. V. (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, kurā 

Iesniedzēja lūdz lauzt dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu dzīvoklim 

(adrese) Mežāres pagasts, Krustpils novads.  

  Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 2013.gada 7.oktobrī  ar  Iesniedzēju, 

noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr.175. Saskaņā ar 

grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzēja  nav  norēķinājusies par pakalpojumiem. 

Iesniedzējai ir  (summa) EUR komunālo pakalpojumu un (summa) EUR nekustamā īpašuma 

parāds. 2017.gada 31.jūlijā, par parādu summu (summa) EUR, iesniegta pieteikums parāda 

piespiedu piedziņai. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

 



 
 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu ar I. V., ar 2018.gada 

31.jūliju.  

2. Uzdot I. V. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu, vai ierasties Krustpils novada pašvaldībā, slēgt 

vienošanos par parāda labprātīgu dzēšanu ārpustiesas kārtībā.  

3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības 

juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

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). 

 

 

13. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli  “Spunģēni 3”-9, Spunģēni, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads  

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Ar 2018.gada 23.maija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5., 22.), 

atsavināšanai nodots izīrēts dzīvoklis “Spunģēni 3”- 9, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, (turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumu un nosacītā cena 3500 EUR.   

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 2018.gada 10.maija sēdes 

protokolu  Nr.9, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav,, 

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

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa  Nr.9 mājā “Spunģēni 3”, 

Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5668 900 8942,  atsavināšanas 

rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu M. D., personas kods [..], par dzīvokļa 

Nr.9 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5668 

900 8942, pirkšanu par nosacīto cenu 3500 EUR. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar  M. D.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja M. D., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums 

netiek noslēgts. 

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

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

 



 
 

 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  „Zemīte”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 23.maijā  pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr. 5., 23.p.)   „Par  nekustamā īpašuma – “Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), 

saskaņā ar kuru dome nolēma atsavināt   izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu  ar kadastra Nr. 5694 002 0366, 2.61 ha platībā (izsoles objekts), par  

nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 5500 EUR apmērā.  

Izsolei reģistrējās viens dalībnieks – A. Z., personas kods [..], kurš izsoles objektu ar 

pirmo soli nosolīja par 5700 EUR. Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 

starpība jāsamaksā viena mēneša  laikā no izsoles dienas. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 

ņemot vērā Lēmumu un Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas 2018.gada 5.jūlija sēdes protokolu  Nr.17, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – zemes vienības  “Zemīte”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads ar kadastra Nr. 5694 002 0366, 2.61 ha platībā, rezultātus. Nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs -  ar kārtas Nr.  1 (viens) – A. Z., personas kods [..], pēc pirmā soļa 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 5700 EUR. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamās 

mantas pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju, pēc starpības  samaksas. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja A. Z., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma 

līgums netiek noslēgts. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam 
 

 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.07.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Izsakās K.Pabērzs, I.Stupāne. 

 

Izskata A. P., personas kods [..], 2018.gada 25.jūnija iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzēja), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils 

novads sakarā  ar dzīvesvietas maiņu.  

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

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

kārtībā pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz 

pusgadu ar tiesībām pagarināt īres līgumu.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar Iesniedzēju, 2018.gada 24.maijā, noslēgts 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 8-41/18/10, par pašvaldības 

dzīvokļa īri pēc adreses (adrese), Krustpils novads. Iesniedzēja īres līguma saistības ir pildījusi. 



 
 

Līdz ar minēto, Iesniedzējai jau ir piešķirtas īres tiesības Variešu pagastā, šobrīd mainot 

dzīvesvietu, ir piešķirams  pašvaldības dzīvoklis Kūku pagastā. Iesniedzējai īres tiesības, 

piešķiramas vispārējā kārtībā uz Kūku pagasta pārvaldes noteikto periodu. 

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, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

(adrese) Kūku pagasts, Krustpils novads  uz 6 mēnešiem, ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu. 

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

līgumu uz dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. P., 

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

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. P., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu.  

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 tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

 Izskata A. R., personas kods [..], 2018.gada 2.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

īres līgumu uz vienu istabu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  2018.gada 11.jūlijā, 

uzlicis saskaņojumu, ka piekrīt pagarināt  noslēgto līgumu uz vienu gadu ar tiesībām pārslēgt 

uz jaunu termiņu parādu neesamības gadījumā.  

    

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” 2.7.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

 

1. Pagarināt  dzīvojamās telpas īres tiesības  uz vienu istabu ( Nr.1 -15.9 kv.m.platībā) 

komunālajā dzīvoklī  A. R., personas kods [..], uz dzīvokli (adrese), Kūku pagastā, 

Krustpils novadā,  uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu. 

2. A. R., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz istabu (adrese) Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

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

līgumu  uz vienu istabu ar A. R..    

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 dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

 Izskata O. L., personas kods [..], 2018.gada 11.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts piešķirt 

vienu istabu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  2018.gada 11.jūlijā, 

uzlicis saskaņojumu, ka piekrīt pagarināt  noslēgto līgumu uz vienu gadu ar tiesībām pārslēgt 

uz jaunu termiņu parādu neesamības gadījumā.  

 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” 2.7.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

 



 
 

1. Pagarināt  dzīvojamās telpas īres tiesības  uz vienu istabu ( Nr.3 -20.1 kv.m.platībā) 

komunālajā dzīvoklī O. L., personas kods [..], uz dzīvokli (adrese)  Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu. 

2. O. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz istabu (adrese), Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

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

līgumu  uz vienu istabu ar O. L..    

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). 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautā P.Gravāns, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs. 

   

Izskata O. P., personas kods [..], 2018.gada 21.jūnija iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja pusēm par to nav pretenziju. 

 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, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

 

1. Pagarināt ar O. P.,  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-

41/17/13a uz gadu, ar tiesībām pagarināt, ja nav līgumā īres vai pamatpakalpojumu maksājuma 

termiņa kavējums. 

2. Uzdot O. P. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos 

par dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar O.P.. 

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). 
 



 
 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Izskata E. N., personas kods [..], 2018.gada 4.jūlija iesniegumu (turpmāk- iesniedzēja), 

kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads, sakarā  

ar dzīvesvietas maiņu.  

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

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

kārtībā pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz 

pusgadu ar tiesībām pagarināt īres līgumu.  

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, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā E. N., uz dzīvokli pēc adreses 

(adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads  uz  gadu, ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu. 

2. E.N., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja E. N., 

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 E. N., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu.  

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). 
     

20. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Izskata D. V., personas kods [..], 2018.gada 4.jūlija iesniegumu (turpmāk- iesniedzējs), 

kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads, ar 

dzīvesvietas maiņu.  

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

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



 
 

kārtībā uz nelabiekārtotu dzīvokli pēc adreses (adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz pusgadu ar tiesībām pagarināt īres līgumu.  

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, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris 

Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj: 

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

(adrese), Kūku pagasts, Krustpils novads  uz  6 mēnešiem, ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu. 

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

īres līgumu uz dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja D. V., 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

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

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

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

aktu.  

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). 

    

21. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Izskata R. T., personas kods [..], 2018.gada 13.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja pusēm par to nav pretenziju. 

 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, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), 

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

1. Pagarināt ar R. T.,  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-

41/17/27 uz gadu, ar tiesībām pagarināt, ja nav līgumā īres vai pamatpakalpojumu maksājuma 

termiņa kavējums. 

2. Uzdot R. T. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos 

par dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar R. T.. 

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). 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

22. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Amatniecības centra “Māzers” telpu vienkāršota atjaunošana un energoefektivitātes 

uzlabošana 

  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto 

daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam”, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.2018/1 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”, 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 40 000 EUR Valsts kasē uz 3 gadiem ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada. 

Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

 

2018. gada septembris 30 000  EUR 

2018. gada oktobris 10 000  EUR 

       

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas grafiku –  

2019. gadā  EUR  13333 

2020. gadā  EUR  13333 

2021. gadā EUR 13334 

   

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

 
 

 

 



 
 

23. 

Par nodomu protokola slēgšanu ar Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību 

“DOMUS” 

 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 4.jūlijā saņemts Ģimenes un audžuģimenes 

atbalsta biedrības “DOMUS” valdes priekšsēdētājas L. J. iesniegums ar ierosinājumu slēgt 

nodomu protokolu par plānoto sadarbību ar biedrības izveidoto atbalsta centru. 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes 

atbalsta centra noteikumi” nosaka, ka atbalsta centrs nodrošina pasākumu kopumu, kas veicina 

bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši 

specializēto audžuģimeņu, un adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu. 

Krustpils novada pašvaldība ir ieinteresētā veidot sadarbību ar šādu atbalsta centru, kas 

nodrošinās pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes, tādējādi mazinot to bērnu skaitu, kuri tiek 

ievietoti bērnu aprūpes iestādēs.      

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, 

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

 

Slēgt nodomu protokolu ar Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību “DOMUS”. 

 

Pielikumā: Nodomu protokols uz 2 lp. 

 

 

 

24. 

Par grozījumiem 2017.gada 1.jūnija sēdes lēmumā (protokols nr.9., 8) “Par zemes vienības 

daļas nomu un  apbūves tiesībām Kūku pagastā” 
 

 Ziņo V.Salmiņa, izsakās K.Pabērzs,  B.Voltmane. 

 

 Krustpils novada pašvaldība, realizējot projektu “Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” Nr. 5.4.1.1/17/A/021, 

konstatēja, ka zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 5670 007 0372, 5670 007 0019 un 

5670 007 0025 izbūvēto infrastruktūras elementu  apbūves platība un apmeklētājiem 

izmantojamā teritorija ap konstrukcijām ir mainījusies pret 2017.gada 1.jūnija Krustpils 

novada pašvaldības lēmumā (protokols Nr. 9., 8) “Par zemes vienības daļas nomu un apbūves 

tiesībām Kūku pagastā” noteikto platību.  

 Konstatējot iepriekš minēto platību nesakritību, veicami  grozījumi 2017.gada 1.jūnija 

Krustpils novada pašvaldības lēmuma (protokols Nr. 9., 8) “Par zemes vienības daļas nomu un 

apbūves tiesībām Kūku pagastā” lēmuma 2.punkta 2.3., 2.4. un 2.7.apakšpunktā, atklāti 

balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 



 
 

1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 1.jūnija Krustpils novada pašvaldības lēmuma (protokols Nr. 

9., 8) “Par zemes vienības daļas nomu un apbūves tiesībām Kūku pagastā” lēmuma 

2.punkta 2.3., 2.4. un 2.7.apakšpunktā, izsakot apakšpunktus šādā redakcijā: 

1.1. “2.3. Dzirkaļu pilskalns, kadastra apzīmējums 5670 007 0019 daļā– 550 m2  apmērā, 

nostiprināma apbūves tiesība.”  

1.2. “2.4. Lauku Alunāni, kadastra apzīmējums 5670 007 0372 daļā– 180 m2  apmērā, 

nostiprināma apbūves tiesība.” 

1.3. “2.7. Zālīši, kadastra apzīmējums 5670 007 0025 daļā– 2000 m2  apmērā, nostiprināma 

apbūves tiesība.” 

2. Veikt iepriekš noslēgtos līgumos grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 1.punktam,  pēc līgumu 

noslēgšanas,  zemes īpašniekam, kuram pieder zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 

007 0372 veikt zemes vienības daļas reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

 

 

 

25. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 16.07.2018. 

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. 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” -  Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Stars,  Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Vija Stiebriņa, Juris Puriškevičs (10 balsis),  „pret” – nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu ikgadējo 

atvaļinājumu 7 (septiņas) darba dienas/ 9 (deviņas) kalendārās dienas no 2018.gada 23.jūlija 

līdz 2018.gada 31.jūlijam (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2017. līdz 19.06.2018. 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes (atvaļinājuma) 

laikā no 2018.gada 23.jūlija līdz 2018.gada 31.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, K.Brūniņa, K.Pabērzs (jun.)  lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 
 

Sēdi slēdz plkst.12.00 

 

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

Sēdes vadītājs   (25.jautājums)                                                                     K.Brūniņa 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          19.07.2018. 
 



 
 

Grafiskais pielikums Nr.1 

Krustpils novada pašvaldības domes 

2018.gada 18.jūlija sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 7., 3,p.) 
 

Zemes vienība ar 

Kadastra apzīmējumu 5670 004 0386 

Īpašuma kadastra numurus 5670 004 0385 

 
 

 
 
  



 
 

Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes 

2018.gada 18.jūlija lēmumam 

(sēdes protokols Nr.7., 9 .punkts) 

 
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 

 

Jēkabpilī                             2018.gada __.__________ 
  

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), reģistrācijas Nr. 90000024205, < 

amats, Vārds Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 

  Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – PILNVAROTĀ persona), reģistrācijas 

Nr. 90009118116, tās domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza  personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi 

kopā – Puse/-es, savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 

1.punkta a) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu, Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumu 

Nr.263 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”, Krustpils novada pašvaldības domes 18.07.2018. lēmumu 

“Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību” (sēdes protokols Nr.7, __.punkts) 

, noslēdza šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Deleģētais pārvaldes uzdevums 
1.1. PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt 

administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma kontroli objektam „Gājēju un veloceliņa 

izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” un no Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta 

a) apakšpunktā minētās kompetences izrietošo pārvaldes uzdevumu ietvaros veicamos pienākumus, 

(turpmāk – Deleģētais uzdevums): 

1.1.1. kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu regulējošu 

normatīvo aktu prasībām; 

1.1.2. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par būvi; 

1.1.3. izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumā 

ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā 

apjomā; 

1.1.4. par būvniecības ieceri paziņot sabiedrībai triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības 

ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības 

mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā; 

1.1.5. izdot būvatļauju, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam 

un būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku; 

1.1.6. kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām; 

1.1.7. izskatīt būvuzraudzības plānu; 

1.1.8. norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un noteikt obligāto būvlaukuma 

apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks 

nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus; 

1.1.9. saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu 

prasībām, lemt par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt 

neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām; 

1.1.10. izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja 

nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli 

gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības; 

1.1.11. pieņemt būvi ekspluatācijā; 

1.1.12. sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

1.1.13. nodrošināt informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā;  

1.1.14. veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītās 

darbības. 



 
 

 

2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš un kārtība 
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju Pušu parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem. 

2.2. Puses Līguma darbības laikā var rakstveidā vienoties par Līguma termiņa pagarināšanu. 
 

3. Pušu padotība un atbildības nosacījumi 
3.1. PAŠVALDĪBA ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā.  

3.2. PILNVAROTĀ persona attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības pakļautībā.  

3.3. PAŠVALDĪBA ir tiesīga pieprasīt no PILNVAROTĀS personas informāciju par Deleģētā 

uzdevuma izpildi. 

3.4. PILNVAROTĀ persona ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās informācijas 

patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā uzdevuma izpildi. 

3.5. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu līgumisko 

saistību pārkāpumu. 
 

4. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 
4.1. PILNVAROTĀS personas darbība tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma kvalitatīvas izpildes saskaņā 

ar Līgumu, normatīvajiem aktiem un kvalitāti.  

4.2. Novērtējuma kritēriji ir: 

4.2.1. darbības atbilstība Līguma un normatīvo aktu prasībām; 

4.2.2. konstatēto pārkāpumu, saņemto sūdzību vai pozitīvo saņemto atsauksmju skaits vai saturs 

(pamatotība); 

4.2.3. termiņu ievērošana. 
 

5. Norēķinu kārtība, finanšu un resursu piešķiršana, pārskatu sniegšana 
5.1. PILNVAROTĀ persona iekasē samaksu par Deleģētā uzdevuma izpildi atbilstoši saistošiem 

noteikumiem par nodevām Krustpils novada teritorijās. 

5.2. PILNVAROTĀ persona pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma rakstiski informē PAŠVALDĪBU par 

savu darbību Deleģētā uzdevuma veikšanā.  

5.3.PILNVAROTĀ persona reizi pusgadā sniedz PAŠVALDĪBAI pārskatu un ziņojumu par Līguma 

izpildi (turpmāk – atskaite), nosūtot to uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pasta adresi: 

vpa@jekabpils.lv, norādot informāciju par saņemtajām sūdzībām un veiktajām darbībām, šādā kārtībā: 

5.3.1. par Līguma darbības periodu no noslēgšanas brīža līdz 31.decembrim  pirmreizējo atskaiti 

sniedz līdz 15.janvārim; 

5.3.2. par Līguma darbības periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam atskaiti sniedz līdz 15.jūlijam; 

5.3.3. par Līguma darbības periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim atskaiti sniedz līdz 15.janvārim. 
 

6. Līguma darbības termiņš 
6.1. Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.  

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusēju parakstīšanas brīdi. 

6.3. Līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts. 

6.4. Līgumu Puses var uzteikt vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. 

6.5. Ja PILNVAROTĀ persona nepilda Deleģēto uzdevumu, PAŠVALDĪBA Līgumu var uzteikt, ne 

vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot PILNVAROTO personu. 

6.6. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma 

noteikumus vai pastāv citi svarīgi iemesli, ka neļauj turpināt Līguma attiecības. 

6.7. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja nepastāv Līguma noslēgšanas 

pamatnoteikumi. 

6.8. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē 

spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

7. Strīdu risināšanas nosacījumi 
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. 

7.2. Ja strīdus 10 (desmit) dienu laikā nevar atrisināt sarunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 



 
 

7.3. PILNVAROTĀS personas Būvvaldes lēmumus, kas pieņemti Deleģētā uzdevuma izpildes 

rezultātā, apstrīdami PAŠVALDĪBĀ.  
 

8. Noslēguma nosacījumi 
8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

8.2. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī Līguma ietvaros:  

8.3. PAŠVALDĪBAS kontaktpersona: Inga Līce - Vilciņa, mob. tālr. Nr. 26172933, e-pasts 

inga.lice@jekabpils.lv; 

8.4. PILNVAROTĀS personas kontaktpersona: Tamāra Latiševa, Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu koordinatore, mob. tālr. Nr. 27804081, e-pasts: tamara.latiseva@krustpils.lv. 

8.5. Līgums sastādīts valsts valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. 

8.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par 

iemeslu ir tādi apstākļi, kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, karadarbība u.c. no Pusēm neatkarīgi apstākļi, 

kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj līguma noteikumu izpildi, ja 

šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja 

un nevarēja paredzēt. 
 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 
PAŠVALDĪBA                                            PILNVAROTĀ persona 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV87UNLA0009013130793 

Domes <amats> 

 

 

_______________ 

 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV – 5202 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV55UNLA0050014323075 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

________________ K. Pabērzs 

   

 ___________________________             ___________________________ 
             (parakstīšanas datums)                                                                                                   (parakstīšanas datums) 

 
  

mailto:inga.lice@jekabpils.lv
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Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības domes 

 2018. gada 18.jūlija lēmumam 

(sēdes protokols Nr. 7.,  24.punkts) 

 

NODOMU PROTOKOLS 

par plānoto sadarbību 

 

Jēkabpilī, 2018.gada ____.jūlijā 

 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” (turpmāk – Biedrība), kuru uz 

statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Lidija Jansone, no vienas puses, un Krustpils 

novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā uz Pašvaldības nolikuma pamata 

rīkojas tās domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no otras puses, abas kopā sauktas puses,  

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 354 „Audžuģimenes 

noteikumi”, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.355 „Ārpusģimenes 

aprūpes atbalsta centra noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 18.jūlija 

lēmumu “Par nodomu protokola slēgšanu ar Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību 

“DOMUS”” (sēdes protokols Nr.   ,    .punkts), noslēdz šādu nodomu protokolu: 

1. Puses vienojas par kopīgu sadarbību bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājības 

nodrošināšanā un audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un 

viesģimeņu skaita pieauguma veicināšanu. 

2. Lai īstenotu 1.punktā noteiktās ieceres, puses apņemas līdz 2018.gada 30.decembrim noslēgt 

līgumu par Biedrības izveidotā ārpusģimenes atbalsta centra darbību pašvaldības 

administratīvajā teritorijā (turpmāk – līgums). 

3. Līgumā tiks paredzēta Pašvaldības un Biedrības sadarbība, lai Biedrības izveidotais atbalsta 

centrs varētu sekmīgi veikt tam noteiktos veicamos pienākumus pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, un proti: 

3.1.  piesaistīt jaunas audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, īpaši veicinot 

specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu; 

3.2.  nodrošināt audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām audžuģimenēm, mācības 

atbilstoši ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju saskaņotajai mācību 

programmai; 

3.3.  nodrošināt mācības potenciālajiem adoptētājiem; 

3.4.  iesniegt bāriņtiesā psihologa atzinumu par laulātā (personas) piemērotību 

audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par 

mācību programmas apguvi; 

3.5.  iesniegt bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās 

audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu 

un informāciju par mācību programmas apguvi;  

3.6.  ja nepieciešams, nodrošināt psihologa un sociālā darbinieka atbalstu līguma 

3.2. apakšpunktā minēto mācību un laulāto (personas) un audžuģimenes piemērotības 

izvērtēšanas laikā; 

3.7.  izstrādāt un īstenot audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā 

ievietotā bērna individuālās attīstības plānu; 

3.8.  nodrošināt psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai 

skaitā ģimenē ievietotajam bērnam; 

3.9.  nodrošināt atbalsta centra speciālistu, tai skaitā sociālā darbinieka un psihologa, 

atbalstu audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei; 



 
 

3.10. katru gadu vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā nodrošināt zināšanu pilnveides 

mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm; 

3.11. nodrošināt atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu 

aprēķināšanu un izmaksu un vienreizēju mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu 

specializētajām audžuģimenēm; 

3.12. pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniegt informāciju par audžuģimeni vai specializēto 

audžuģimeni, tai skaitā par bērnu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem; 

3.13. nodrošināt psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, 

viesģimenēm un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu; 

3.14. nodrošināt sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un 

citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, 

tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam; 

3.15. vienas darbdienas laikā sniegt bāriņtiesai informāciju par apstākļiem, kas var būtiski 

ietekmēt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes darbību vai ievietotā bērna 

aprūpi; 

3.16. organizēt audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar 

vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām 

personām; 

3.17. jebkurā diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniegt informāciju par krīzes 

audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē. 

4. Līgumā tiks paredzētas pašvaldības atbalsta iespējas Biedrības izveidotā atbalsta centra 

darbībai (piemēram, informatīvais atbalsts u.c.), kā arī ietverti citi nosacījumi veiksmīgai 

savstarpējai sadarbībai. 

5. Nodomu protokols stājas spējā tā parakstīšanas dienā. 

6. Nodomu protokols sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai no pusēm ir izsniegts viens tā 

eksemplārs. 

 
Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas numurs 90009118116 

Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

Tālr. 65237635 

e-pasts: novads@krustpils.lv 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

_______________________ K. Pabērzs  

 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība 

“DOMUS” 

Reģistrācijas numurs 50008253071 

Adrese: Bebru iela 2-7, Jēkabpils, LV-5201 

Tālr. 26587470, 29256484 

e-pasts: biedribadomus@gmail.com 

 

Valdes priekšsēdētāja 

 

 

 

_________________________ L. Jansone 
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