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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2019.gada 24.aprīlī                                                                                             Nr. 5. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

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, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis 

Pabērzs (jun.).  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, finansiste Baiba Voltmane, 

Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme, IT 

un datorsistēmu administratore Anita Dzenuška, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra 

Munce, Vīpes  pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Personālvadības speciāliste Rasma 

Mazulāne, Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, SIA “Spunģēni - 

Daugavieši” grāmatvede Leontina Čurkina. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:   Vija Stiebriņa, Līga Zalāne - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

 Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 

 Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā “Par 

finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu” 

 

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

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par Antūžu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu 

2. Par Antūžu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

mailto:novads@krustpils.lv


3. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/5 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

2017. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības 

aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

4. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2018. gada pārskata apstiprināšanu 

5. Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS darbinieku amata vienību 

un slodžu sarakstā 

6. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2. 

7. Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstības plānu (darbības stratēģiju) 

2019.-2023.gadam apstiprināšanu  

8. Par Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas un rīcības 

plāna 2019. – 2023.gadam apstiprināšanu 

9. Par deleģēšanas līguma izglītības jomā noslēgšanu  ar Jēkabpils novada pašvaldību 

10. Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu  

11. Par finansējuma piešķiršanu IK “Vizmas skoliņa” matemātikas pasākuma 

organizēšanai un norisei 

12. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

13. Par konkursa “Lēciens biznesā” izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

14. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu 

15. Par Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma  

apstiprināšanu  

16. Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -5, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

17. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

atkārtotu nodošanu atsavināšanai 

18. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

atkārtotu nodošanu atsavināšanai 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

20. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils  pagastā 

21. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā 

22. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā 

23. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldes nolikumā 

24. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā 

25. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikumā 

26. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā 

27. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu 

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

piederošo dzīvokli  “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils 

novads  

29. Par medību tiesību nomu Vīpes un Mežāres  pagastos  

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

32. Par valsts meža zemes nodošanu Krustpils novada pašvaldības  īpašumā vai nomā  

33. Par Krustpils novada domes priekšsēdētāja komandējumu 

34. Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 



35. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā “Par 

finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu” 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 
 

Aprīļa mēnesī notika darba grupu sanāksmes Attīstības programmas izstrādei. Tika 

diskutēts par dažādiem jautājumiem. Noslēgušās darba grupas sanāksmes par GPS ieviešanu 

pašvaldības autotransportam. Uz maija domes sēdi būs labojumi nolikumā, iespējams jau uz 

maija beigām varētu uzstādīt GPS iekārtas. Notika vairākas tikšanās ar pansionāta direktori, 

par iespējamo telpu nomu, izmaksas ir aprēķinātas, bet lielas ir izmaksas apkurei. 

Notika tikšanās ar Piena kombināta vadītāju par notekūdeņiem Zīlānos. No 1.maija 

būs pārslēgts līgums, nākotnē nevajadzētu būt problēmām ar notekūdeņu kvalitāti. 

Neretā notika Izpilddirektoru sanāksme, kurā tika runāts par civilās aizsardzības 

jautājumiem un uzņēmums prezentēja datu aizsardzības pakalpojumu. 

Notiek darba grupas tikšanās  par Mārdadža gadatirgus organizēšanas jautājumiem. 

Šajā pasākumā notiks tirdzniecība, uzstāsies pašdarbības kolektīvi, darbosies bērnu rotaļu 

laukums, būs  retro auto izstāde, kurā piedalīsies ap 40 automašīnām. 

Noslēgusies ēkas Rīgas ielā 146 demontāža. 

B.Voltmane noorganizēja  jauno uzņēmēju tikšanos ar Altum un biznesa inkubatora 

pārstāvjiem. NVO konkursa komisija izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus. 

Aprīlī  piedalījāmies  VARAM rīkotajā  pasākumā par reģionu reformu un Latvijas 

Pašvaldību savienības organizētajās Novadu dienas, kur arī tika runāts par šo reformu.  

Sagatavots un iesniegts projekts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā  ģimenes ārsta 

prakses infrastruktūras uzlabošanai Kūku ciemā. Pabeigti āra trenažieru būvdarbi pie 

Atašienes vidusskolas. Mežāres kultūras nama projekta līgums ir Centrālajā finanšu un 

līgumu aģentūrā  izskatīšanā. Notiek projektēšana LAD ceļiem. Ir atsākti  Zīlānu gājēju celiņa 

būvdarbi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja informācija par deputātu pilnvarām 

 

Šī gada 11. aprīlī saņemts deputātes Elīnas Serkovas, kas ievēlēta no Jēkabpils 

reģionālās partijas kandidātu saraksta, iesniegums par deputātes pilnvaru nolikšanu uz laiku, 

par pamatojumu minot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.
1 

panta trešo daļu.  

Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.
1 

panta ceturtajai daļai  domes priekšsēdētājam ir pienākums sniegt informāciju, ko arī daru, 

par deputāta pilnvaru nolikšanu un ar šo brīdi izbeidzas deputātes Elīnas Serkovas domes 

deputāta pilnvaras. 

Saņemot Elīnas Serkovas iesniegumu, nekavējoties par to tika paziņots Krustpils 

novada vēlēšanu komisijai. Krustpils novada vēlēšanu komisija 2019. gada 16. aprīlī (sēdes 

protokols Nr. 3, 1. punkts) ar lēmumu, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumam, ir nosaukusi nākamo deputāta kandidātu no Jēkabpils reģionālās partijas 

kandidātu saraksta – Aldi Prokofjevu, kas uz laiku stājas Elīnas Serkovas vietā. Aldis 

Prokofjevs ir devis savu piekrišanu deputāta pilnvaru pieņemšanai. Tāpēc kā papildus 

jautājumu lūdzu darba kārtību papildināt ar lēmumprojektu par Alda Prokofjeva ievēlēšanu 

finanšu komitejā. 

 

 

 



1. 

Par Antūžu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu  

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs. 

 

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51.panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās 

internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības 

iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības 

attīstības centra statuss. Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punkts nosaka, ka termins 

“internātskola” no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019.gada 1.augustu. Izglītības un zinātnes 

ministrija aicina līdz minētajam termiņam veikt izmaiņas attiecīgo speciālo internātskolu un 

internātskolu nosaukumos, veicot nepieciešamās darbības atbilstošu grozījumu izdarīšanai 

Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestādes, kas līdz šim tikušas klasificētas kā speciālās 

internātskolas, saglabās speciālās izglītības iestādes tipu, nodrošinot arī internāta 

pakalpojumus. Speciālās izglītības iestāžu, kas nodrošinās internāta pakalpojumus, 

uzturēšanas izdevumu, pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu finansēšana tiks turpināta no valsts budžeta mērķdotācijas saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem, kas nosaka speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 

speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 51. panta otrās daļas 2. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (10 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Saglabājot izglītības iestādes kodu 102202, mainīt izglītības iestādes nosaukumu no 

“Antūžu speciālā internātpamatskola“ uz “Antūžu pamatskola” ar 2019. gada 1. augustu.  

2. Uzdot izglītības iestādes direktoram Ziedonim Ozoliņam iesniegt attiecīgās iestādēs 

iesniegumus, lai veiktu izglītības iestādes nosaukuma un ziņu maiņu. 

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

 

 

2. 

Par Antūžu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības domes lēmumam “Par Antūžu speciālās 

internātpamatskolas nosaukuma maiņu” apstiprinot izglītības iestādes jauno nosaukumu 

“Antūžu pamatskola” nepieciešams apstiprināt iestādes nolikumu jaunā redakcijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 51. panta otrās daļas 2. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (10 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1. Apstiprināt izglītības iestādes „Antūžu pamatskola” nolikumu (pielikumā), kas 

stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.  



2. Uzdot izglītības iestādes direktoram Ziedonim Ozoliņam iesniegt Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā iesniegumu par reģistrā norādīto izglītības iestādes ziņu 

maiņu. 

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

 

 

3. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/5  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 10. aprīlī saņemts pašvaldības aģentūras  

“Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu papildināt aģentūras maksas 

pakalpojumu apjomu, iesniegumam pievienoti izcenojumu aprēķini. 

  Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu,  atklāti 

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

Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  

Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus 

Nr. 2019/5 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem” un paskaidrojuma rakstu. 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt 

pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības 

tīmekļa vietnē. 

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

 

 

4. 

Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2018. gada pārskata apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Izsakās A.Vetere. 

 

SIA “Spunģēni - Daugavieši” iesniegusi gada pārskatu par 2018. gadu (pielikumā).  

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības 

pieņemt lēmumu par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, 69. panta otro daļu, kas nosaka 

dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību, lai apstiprinātu gada pārskatu,  atklāti balsojot „par” 

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



Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs 

(jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2018. gada pārskatu. 

2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2018. gada darbības finansiālos rādītājus: 

2.1. sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar 2148 EUR zaudējumiem;  

2.2. sabiedrības neto apgrozījums 132 211 EUR; 

2.3. sabiedrības pašu kapitāls 51869 EUR 

 

 

5. 

Par grozījumiem  

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo R.Mazulāne. R.Mazulāne informē, ka saskaņā ar izpilddirektora ierosinājumu, ir lūgums 

precizēt lēmumprojektā Krustpils pamatskolas sētnieka slodzi, veicot izmaiņas slodzē  no 1 uz 0,75 ar 

1.maiju. R.Spēks informē, ka arī arodbiedrība ir saskaņojusi slodzes samazinājumu.  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogu”, 30.11.2018. un 05.02.2019. Mežāres pamatskolas direktora p.i. I.Golovcevas 

iesniegumiem, 03.12.2018., 05.12.2018. Krustpils pamatskolas direktores V.Stiebriņas 

iesniegumu Nr.1-11/67, 09.01.2019. iesniegumu Nr.1-11/3, 07.02.2019. iesniegumu Nr.1-

11/9 un 11.02.2019. iesniegumu Nr.1-11/12, Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja 

N.Zizlāna 03.12.2018. iesniegums, Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A.Naidovska 

07.01.2019. iesniegumu Nr.8-8/19/1, Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas 12.02.2019. 

iesniegumu Nr.5-8/19/6, Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas 05.03.2019. iesniegumu Nr.4-

8/19/20, Vīpes amatniecības centra “Māzers”  vadītājas I.Bramanes 03.12.2018. iesniegums 

Nr.1-//3, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar 2019.gada 01.maiju izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības darbinieku 

amata vienību un slodžu saraksta  1.punkta 1.8.un 1.18. apakšpunktos, izsakot tos 

sekojošā redakcijā:  

 

Nr.p

.k 
Amata nosaukums 

Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.05.2019. 

1.8. Komunālās un saimniecības nodaļa     

1. Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs 1 0,8 

2. Saimnieks-sagādnieks, mikro autobusa vadītājs  1 1 

3. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

4. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

5. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

6. Sētnieks, apkopējs 1 1 

7. Darba aizsardzības speciālists  1 0,5 



1.18. Vīpes Amatniecības centrs “Māzers”      

1. Amatniecības centra “Māzers” vadītājs 1 1 

2. Kokamatniecības meistars 1 0,25 

3. Apkopējs 1 0,5 

4. Grafikas dizainers 1 0,2 

 

2. Ar 2019.gada 01.maiju izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības darbinieku 

amata vienību un slodžu saraksta  2.punkta 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.8. un 2.9. 

apakšpunktos, izsakot tos sekojošā redakcijā:  

 

Nr.p.

k 
Amata nosaukums 

Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.05.2019. 

2.1. Atašienes pagasta pārvalde    

1. Apkopējs- sētnieks  1 1 

2. Autobusa vadītājs 1 1 

3. Autobusa vadītājs 1 0,75 

4. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs 1 1 

7. Kurinātājs 1 1 

8. Strādnieks  1 0,75 

2.3. Krustpils pagasta pārvalde   

1. Strādnieks (Saimn.daļā) 1 1 

2. Santehniķis- strādnieks 1 1 

3. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

4. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

7. Apkopējs- dežurants (Sporta z.) 1 1 

8. Apkopējs- sētnieks (PP, KN) 1 1 

9. Apkopējs- sētnieks (B-ka) 1 0,5 

2.4. Krustpils pamatskola   

1. Saimniecības pārzinis 1 1 

2. Lietvedis 1 1 

3. Strādnieks  1 0,5 

4. Apkopējs 1 1 

5. Apkopējs 1 1 

6. Apkopējs 1 1 

7. Sētnieks  1 0,75 

8. Autobusa vadītājs 1 1 

9. Medmāsa 1 0,35 

10. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

11. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

12. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

13. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

`4. Apkopējs-dežurants 1 0,5 

2.6. Sūnu pamatskola   



1. Saimniecības pārzinis 1 1 

2. Lietvedis 1 0,75 

3. Medmāsa 1 0,5 

4. Autobusa vadītājs 1 1 

5. PI skolotāja palīgs 1 1 

6. PI skolotāja palīgs 1 1 

7. PI skolotāja palīgs 1 1 

8. Apkopējs- dežurants 1 1 

9. Apkopējs- dežurants 1 1 

10. Apkopējs- dežurants 1 1 

11. Apkopējs- sētnieks (bērnudārzs) 1 0,75 

12. Sētnieks 1 1 

13. Strādnieks 1 0,75 

2.8. Mežāres pamatskola   

1. Saimniecības pārzinis 1 0,75 

2. Lietvedis 1 0,25 

3. Strādnieks 1 0,5 

4. Apkopējs- dežurants 1 1 

5. Apkopējs- sētnieks 1 1 

6. PII skolotāja palīgs 1 1 

2.9. Variešu pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (PP, KN) 1 1 

2. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

3. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

4. Kurinātājs (okt.-maijs) 1 1 

5. Kurinātājs (okt.-maijs) 1 1 

6. Apkopējs- sētnieks (Antūžu KN) 1 0,5 

7. Autobusa vadītājs 1 1 

8. Strādnieks- santehniķis 1 1 

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

 

3. Uzdot novada Krustpils pamatskolas direktorei,  Mežāres pamatskolas direktora p.i., Sūnu 

pamatskolas direktorei un Administratīvās nodaļas personāla vadības speciālistei rakstiski 

brīdināt darbiniekus, kuru amati tiek reorganizēti, par grozījumiem darba līgumā vai 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

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

 

 

Sēdē ierodas deputāts Kārlis Stars. 

 

6. 

Par grozījumiem  

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma  

Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2. 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo R.Mazulāne.  



A.Vetere izsaka savu viedokli par grafikas dizainera amatu. Skaidro I.Šeinova. Izsakās 

A.Vetere, K.Pabērzs. 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, 30.11.2018. un 

05.02.2019. Mežāres pamatskolas direktora p.i. I.Golovcevas iesniegumiem, 03.12.2018., 

05.12.2018. Krustpils pamatskolas direktores V.Stiebriņas iesniegumu Nr.1-11/67, 

09.01.2019. iesniegumu Nr.1-11/3, 07.02.2019. iesniegumu Nr.1-11/9 un 11.02.2019. 

iesniegumu Nr.1-11/12, Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja N.Zizlāna 03.12.2018. 

iesniegums, Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A.Naidovska 07.01.2019. iesniegumu Nr.8-

8/19/1, Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas 12.02.2019. iesniegumu Nr.5-8/19/6, Atašienes 

pagasta pārvaldes vadītājas 05.03.2019. iesniegumu Nr.4-8/19/20, Vīpes amatniecības centra 

“Māzers”  vadītājas I.Bramanes 03.12.2018. iesniegums Nr.1-//3, atklāti balsojot „par” –   

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

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

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

nolemj: 

 

1. Ar 2019.gada 01.maiju izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.1, struktūrvienībās Nr.p.k.9. un 19., 

izsakot tās sekojošā redakcijā:  

Pielikums Nr.1 

Nr.p.
k 

            

Struk

tūrvi
enība

s Nr. 

p.k. 

Struktūr 
vienība 

Amata nosaukums 
Profesiju 
klasif. kods 

Slodze Amata saime 
Amata 
līmenis 

Mēneš 

algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 
slodzi no 

2018.g. 

Noteiktā 
alga par 

slodzi ar 

01.05. 
2019. 

39. 9. 

Komunālās 

un 

saimniecības  

nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  
nodaļas vadītājs 

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

40.     

Saimnieks- 

sagādnieks, 
mikroautobusa 

vadītājs 

5151 03 1 3.Apsaimniekošana II C 9 1190 829 

41.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 479 

42.     
Ēkas uzraugs-
apkopējs 

9112 01 1 
13.Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IIB 3 608 479 

43.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 479 

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

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 479 

45.   

Darba 

aizsardzības 

speciālists 

2263 01 0,5 6. Darba aizsardzība III  8 1093 912 

97. 19. 
Amatniecības 

centrs 

"Māzers" 

Amatniecības 
centra vadītājs 

1213 23 1 
1. Administratīvā 
vadība 

II A 13 1917 664 

98.   
Kokamatniecības 

meistars 
7522 01 0,25 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 768 

99.   Apkopējs 9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

100.   Grafikas dizainers 2166 03 0,2 

19.1.Informācijas 

tehnoloģijas. 

Datorgrafika un WEB 
dizains 

I 7 996 768 



2. Ar 2019.gada 01.maiju izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, struktūrvienībās Nr.p.k.1., 3., 4., 6., 

8., 9.izsakot tās sekojošā redakcijā: 

Pielikums Nr.2 

 

Nr.

p.k 

Struk

tūrvi

enība
s Nr. 

p.k. 

Struktūrvienī

ba 

Amata 

nosaukums 

Profesijas 

klasif. 
kods 

Slodze Amata saime 

Ama
ta 

līme

nis 

Mēneš 

algu 
grupa 

Maksimālā 
alga par 

slodzi no 

2018.g. 

Noteiktā alga 

par slodzi ar 
01.05. 2019. 

1. 1.  
Atašienes 
pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks  
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

2.     
Autobusa 

vadītājs  
8331 01 1 

41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 610 

3.     
Autobusa 
vadītājs  

8331 01 0,75 
41.Transportlīdzekļa 
vadīšana 

III 7 996 610 

4.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

5.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

6.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

7.     Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

8.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

23. 3. 
Krustpils 

pagasta 

pārvalde 

Strādnieks 
(saimniecības 

daļā) 

9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

24.     
Santehniķis- 

strādnieks 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

25.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

26.     
Kurinātājs- 
strādnieks  

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

27.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

28.     
Kurinātājs 

(okt.-maijs) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

29.     
Apkopējs- 
dežurants    

(Sporta z.)  

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

30.     
Apkopējs- 
sētnieks (PP, 

KN.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

31.     
Apkopējs- 

sētnieks (B-ka) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

32. 4. 
Krustpils 

pamatskola 

Saimniecības 
pārzinis 

5151 11 1 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 610 

33.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 
funkcija 

III 7 996 575 

34.   
 

Strādnieks 9214 03 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

35.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

36.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

37.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

38.   
 

Sētnieks 9613 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 



39.     
Autobusa 
vadītājs  

8331 01 1 
41.Transportlīdzekļa 
vadīšana 

III 7 996 700 

40.     Medmāsa 2221 34 0,35 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

41.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

42.     

Kurinātājs- 

strādnieks          

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

43.     

Kurinātājs          

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

44.     

Kurinātājs          

(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

45.     
Dežurants- 
apkopējs 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

61. 6. 
Sūnu 

pamatskola 

Saimniecības 

pārzinis  
5151 11 1 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 610 

62.     Lietvedis 3341 04 0,75 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

63.     Medmāsa 2221 34 0,5 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

64.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdzekļa 

vadīšana 
III 7 996 700 

65.     
PII skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 705 460 

66.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

67.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

68.     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

69     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

70.     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

71.     
Apkopējs- 
sētnieks 

(bērnudārzs) 

9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

72.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

73.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

82 8. 
Mežāres 

pamatskola 

Saimniecības  

pārzinis 
5151 11 0,75 3.Apsaimniekošana II B 8 1093 610 

83     Lietvedis 3341 04 0,25 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

84     Strādnieks 9214 03 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A  2 530 430 

85     
Apkopējs- 
dežurants 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

86     
Apkopējs- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

87     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

88 9. 
Variešu 

pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 
sētnieks (PP, 

KN) 

9112 01 1 
13.Fiziskaisbun 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

89     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13.Fiziskaisbun 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 

90    
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 

91     
Kurinātājs 
(okt.-maijs) 

8182 04 1 
13.Fiziskaisbun 
kvalificētais darbs 

III 4 705 490 

92     
Kurinātājs 

(okt.-maijs) 
8182 04 1 

13.Fiziskaisbun 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 



93     

Apkopējs- 

sētnieks      

(Antūžu KN) 

9112 01 0,5 
13.Fiziskaisbun 
kvalificētais darbs 

II A 2 530 430 

94     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41. 
Transportlīdzekļa 

vadīšana 

III 7 996 700 

95     
Strādnieks- 

santehniķis 
7126 01 1 

13.Fiziskaisbun 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

96     

Apkopējs- 

sētnieks   

(Liepenes sk.) 

9112 01 1 
13.Fiziskaisbun 
kvalificētais darbs 

II A 2 530 430 

 

3. Uzdot novada Krustpils pamatskolas direktorei,  Mežāres pamatskolas direktora p.i., Sūnu 

pamatskolas direktorei un Administratīvās nodaļas personāla vadības speciālistei rakstiski 

brīdināt darbiniekus, kuru amati tiek reorganizēti, par grozījumiem darba līgumā vai 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

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

 

                                                                                          

 
   

7. 

Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku  

attīstības plānu (darbības stratēģiju) 2019.-2023.gadam  

apstiprināšanu  

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Tuvojoties Krustpils novada pašvaldības bibliotēku akreditācijas jaunajam termiņam, 

nepieciešams apstiprināt bibliotēku attīstības plānus (darbības stratēģijas) 2019.-2023.gadam.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  

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

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) , Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstības plānus (darbības 

stratēģijas) 2019.-2023.gadam. 

 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības  

bērnu tiesību aizsardzības programmas un rīcības plāna  

2019. – 2023.gadam apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

 

Lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā  un īstenotu pašvaldības kompetences šajā jomā, ir izstrādāta 

Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma un rīcības plāns 

programmas īstenošanai. Tajā ir norādīts programmas mērķis un uzdevumi, kuri vērsti uz 

bērnu un viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Uzdevumi definēti atbilstoši pašvaldību 

kompetencei bērnu tiesību aizsardzībā. Programmā apkopota informācija par pašvaldībā 

izmantojamiem resursiem un risināmiem jautājumiem. Mērķtiecīgi plānots institūciju darbs 

un sadarbība, kā arī sabiedrības iesaiste bērnu tiesību aizsardzībā. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 5.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta pirmo daļu, otrās daļas 

8.punktu un piekto daļu,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) , Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmu un 

rīcības plānu 2019. – 2023.gadam (pielikumā). 

 

 

9. 

Par deleģēšanas līguma izglītības jomā noslēgšanu  

 ar Jēkabpils novada pašvaldību 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. K.Pabērzs informē, ka šāds līgums būs jāslēdz arī kultūras jomā, tas 

būs jāskata maija sēdē. K.Stars jautā par šāda līguma nepieciešamību. R.Spēks skaidro, ka tas 

saistīts ar skatēm, virsvadītājiem. Jautā A.Vetere, atbild K.Pabērzs, R.Spēks. A.Vetere jautā, 

vai par šo jautājumu nav runāts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Atbild R.Spēks. Izsakās 

K.Pabērzs, K.Brūniņa. A.Vetere uzskata, ka varētu būt, ka deleģējot Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai kultūras jomu, kolektīviem būtu lielākas iespējas. Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns. 

Izsakās  K.Stars. R.Spēks skaidro, ka tad, kad atgriezīsies kultūras darba koordinatore, šis 

jautājums jāskata komitejā. K.Brūniņa secina, ka jāizvērtē vai novada koordinators šo darbu 

var izdarīt vai nē, varbūt jāpārskata slodze. B.Voltmane ierosina, ka sadarbības līgumā par 

kultūras jomu varētu izrunāt deleģētos pienākumus, kā novads līdzfinansē, bet netiktu 

maksāts ikmēneša vadības finansējums. Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa. 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā reorganizācijas rezultātā Izglītības un kultūras pārvaldei 

ar domes 2019. gada 28. februāra lēmumu ir mainīts nosaukums uz Izglītības pārvalde un 

apstiprināts Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes nolikums. 

Krustpils novada pašvaldība un Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgušas 

deleģēšanas līgumu par funkcijām, kas ietver izglītību un kultūru. Ņemot vērā Izglītības 

pārvaldes jauno nosaukumu, nolikumā noteiktos uzdevumus un līdz ar to neatbilstību 

deleģētajam pārvaldes uzdevumam, Krustpils novada pašvaldībai būtu jānoslēdz deleģēšanas 

līgums izglītības 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 ceturto daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46. pantu, Izglītības likuma 

18.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) , Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, 

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

 

Noslēgt ar Jēkabpils novada pašvaldību deleģēšanas līgumu izglītības jomā 

(pielikumā).  



 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumu  

apstiprināšanu  

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

 

Tuvojoties Krustpils novada pašvaldības bibliotēku akreditācijas jaunajam termiņam, 

nepieciešams apstiprināt bibliotēku lietošanas noteikumus jaunā redakcijā, kas atbilstu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Bibliotēku 

likuma 5. panta trešo daļu un bibliotēku nolikumiem, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumus jaunā 

redakcijā (pielikumā). 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada pašvaldības 

domes 2017. gada 16. augusta lēmumu “Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku 

lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 15, 5. punkts).  

 

 

 

11. 

Par finansējuma piešķiršanu IK “Vizmas skoliņa”  

matemātikas pasākuma organizēšanai un norisei 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 20. martā individuālā komersanta “Vizmas 

skoliņa” pārstāve sniedza informāciju par interesantās, praktiskās un saistošās matemātikas 

pasākumu un lūdza pašvaldībai sniegt finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanai un norisei.     

IK “Vizmas skoliņa” projekta pieteikuma anketai pievienots projekta budžets, kurā 

norādīts kopējais finansējums 1145 eiro, tajā skaitā pilsētas domes atbalsts 1000 eiro, citi 

sponsori 145 eiro. 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta 

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

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

Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris 

Puriškevičs ( 1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt finansējumu 145 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

individuālā komersanta “Vizmas skoliņa” interesantās, praktiskās un saistošās 

matemātikas pasākuma organizēšanai un norisei.  

2. Noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu, paredzot līgumā atskaites sniegšanu 

par finansējuma izlietojumu. 

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

 

 

 



12. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 5. aprīlī saņemts SIA “Līvānu kūdras 

fabrika”  valdes priekšsēdētāja Pētera Romanovska iesniegums ar lūgumu pieņemt no 

sabiedrības ziedojumu 800 EUR (astoņi simti euro) vērtībā Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas 115 gadu jubilejas pasākumu organizēšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, 

likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

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

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

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

 

1. Pieņemt ziedojumu no SIA “Līvānu kūdras fabrika” 800 EUR (astoņi simti euro) 

vērtībā Krustpils novada pašvaldības Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas vajadzībām – 115 

gadu jubilejas pasākumu organizēšanai. 

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

 

 

 

13. 

Par konkursa “Lēciens biznesā” izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 
 Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko darbību novada 

administratīvajā teritorijā, atbalstītu komercdarbības uzsākšanu vai attīstību, apstiprināja 

konkursa “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikumu. 

Lai izsludinātu konkursu un nodrošinātu tā norisi, nepieciešams apstiprināt konkursa 

izvērtēšanas komisiju.  

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 
konkursa “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikuma 4. punktu, 
atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Dace Vītola,   

Egils Jaksons,  Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa „Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1.komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks; 

1.2.komisijas locekļi: 

1.2.1. finanšu un grāmatvedības nodaļas finansiste Baiba Voltmane; 

1.2.2. attīstības nodaļas pārstāvis; 

1.2.3. administratīvās nodaļas jurists Ivars Jaševs; 

1.2.4. pašvaldības deputāts   - Aija Vetere; 

1.2.5. pašvaldības deputāts – Mārtiņš Felss. 

2. Attīstības nodaļu komisijā prioritāri pārstāv teritorijas plānošanas un darba ar 

uzņēmējiem speciāliste Inga Rubene, viņas prombūtnes laikā attīstības nodaļu 

pārstāv projektu koordinatore Tamāra Latiševa. 



3. 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, deputāti Aija Vetere un Mārtiņš Felss lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

K.Pabērzs norāda, ka jāpabeidz konkursa “Sakoptākā sēta” nolikuma izstrāde, aicina 

izpilddirektoru sakārtot šo jautājumu līdz maija domes sēdei.  

 

 

 

14. 

Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktu nomas maksu nosaka atbilstoši 

pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot 

vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo 

noteikumu 5.punktā minēto t.i.28.00 EUR). Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas 

maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā.  

Krustpils novada pašvaldībā 01.03.2019. saņemts sertificēta vērtētāja Ivara Šapkina 

izstrādāts nomas pakalpojumu maksas cenrādis. 

Balstoties uz nekustamo īpašumu tirgus analīzi un vērtētāja rīcībā esošajiem datiem, 

Krustpils novada pašvaldībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā tirgus nomas maksa 

par 1 ha/gadā ir: 

 

Pagasts EUR 

ATAŠIENES 40 

KRUSTPILS 55 

KŪKU 65 

MEŽĀRES 40 

VARIEŠU 70 

VĪPES 45 

Vidēji novadā 52 

 

Nosakot konkrēta zemes gabala nomas maksu, būtu jāņem vērā sekojoši kritēriji un 

ietekmējošie faktori: 

 pieejamība, piebraukšanas ērtums; 

 konfigurācija; 

 zemes gabala lielums (platība); 

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība;  

 augsnes  iekultivētība. 

Ņemot par pamatu katra pagasta vidējo 1 ha bāzes nomas maksu un koriģējot to atbilstoši 

konkrēta zemes gabala vērtību ietekmējošiem faktoriem, ar korekcijas soli +/- 0% - 10% 

robežās par katru kritēriju, var tikt iegūta iespējamā tirgus nomas maksa katram konkrētam 

zemes gabalam. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums”,  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) , Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- 

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

 

1. Apstiprināt 1 (viena) hektāra  lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas 

cenrādi, kuru veido: 

1.1. Krustpils novada pašvaldībā lauksaimniecības zemes vidējā tirgus nomas maksa 

gadā bez Pievienotās vērtības nodokļa par 1 (vienu) hektāru : 

 

Pagasts EUR 

ATAŠIENES 40 

KRUSTPILS 55 

KŪKU 65 

MEŽĀRES 40 

VARIEŠU 70 

VĪPES 45 

 

1.2. lauksaimniecības zemes vidējo tirgus nomas maksu ietekmējošie faktori: 

 pieejamība, piebraukšanas ērtums; 

 konfigurācija; 

 zemes gabala lielums (platība); 

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība;  

 augsnes iekultivētība. 

1.3. zemes vidējo tirgus nomas maksu 1.2.apakšpunktā noteikto ietekmējošo faktoru 

korekcijas solis +/- 10%. 

2. Apstiprināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas noteikšanas metodiku 

(pielikums).  

3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.maiju. 

  

 

 

15. 

Par Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

nolikuma  apstiprināšanu  

 
 Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

    Pamatojoties uz likuma Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās 

daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot 

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

Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs 

(jun.) , Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 



1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

nolikumu. (nolikums pielikumā).  

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K.Stars 

 

 

16. 

Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -5, Mežāre,  

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 
 

Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokli īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.395-5, kadastra Nr. 5676 900 0005.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1703 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, 2019.gada 19.marta slēdzienu Nr. D-

19/64  par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Rozessala 3” -5, Mežāre, Mežāres  pagastā, 

Krustpils novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 1800 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašuma noteikto kadastrālo vērtību, pašvaldības saistītos 

izdevumus 250  EUR, dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 2050 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma 

„Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 

2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 

tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami 

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

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –izīrēto 

dzīvokli Nr.5 mājā “Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  582/11810 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

61 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr. Nr.5 mājā “Rozessala 

3”, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2050 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.5 mājā “Rozessala 3”, Mežāre, 

Mežāres  pagasts, Krustpils novads  izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

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

izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 



17. 

Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai 
 

Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar  Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.februāra domes lēmuma sēdes 

(protokols Nr.2., 11.p.),  atsavināšanai nodots pašvaldības īpašums “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – īpašums), apstiprināti izsoles noteikumi un 

nosacītā cena 1500 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tāpēc īpašuma 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 1500 EUR, tad : 

1. 10 % samazinājums būs 150 EUR, sākumcena 1350  EUR ; 

2. 20 % samazinājums būs 300 EUR, sākumcena 1200   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, 2019.gada 20.februāra domes 

lēmuma sēdes (protokols Nr.2., 11.p.), Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas protokolu Nr.9, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, 

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

 

1.Atzīt 2019.gada 4.aprīļa nekustamā īpašuma- neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1”-11, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads,    pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, otrajā izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 1350 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 50  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. 

 

 

 

 



18. 

Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai 
 

Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar  Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.februāra domes lēmuma sēdes 

(protokols Nr.2., 13.p.),  atsavināšanai nodots pašvaldības īpašums “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – īpašums), apstiprināti izsoles noteikumi un 

nosacītā cena 1150 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tāpēc īpašuma 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 1150 EUR, tad: 

1. 10 % samazinājums būs 115 EUR, sākumcena 1035  EUR; 

2. 20 % samazinājums būs 230 EUR, sākumcena 920   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, 2019.gada 20.februāra domes 

lēmuma sēdes (protokols Nr.2., 13.p.), Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas protokolu Nr.10, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

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

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- 

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

1.Atzīt 2019.gada 4.aprīļa nekustamā īpašuma- neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4”-20, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads,    pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, otrajā izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads,: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 1035 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 50  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. 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 



Izskata 2019.gada 27.marta Sandras Marcinkevičas, personas kods 161282-13002, 

iesniegumu (turpmāk- iesniedzēja), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Varieši 1”-6, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu pagasta administratīvajā 

teritorijā, kā arī ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres 

tiesības vispārējā kārtībā pēc adreses “Varieši 1”-6, Varieši, Variešu 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, 

Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā Sandrai Marcinkevičai, uz 

dzīvokli pēc adreses “Varieši 1”-6, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  uz vienu 

gadu ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. Sandrai Marcinkevičai, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt 

dzīvojamo telpu īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Varieši 1”-6, Varieši, Variešu 

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

Sandra Marcinkeviča, 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 Variešu pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar Sandru Marcinkeviču, 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). 

      
No sēžu zāles iziet deputāts J.Puriškevičs 

 

 

 

 

 

 



20. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils  pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata  L. B.,   adrese:  [..],  Spunģēni,  Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

2019.gada 15.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz pārslēgt īres un komunālo pakalpojumu līgumu  

par dzīvokli [..],  Spunģēni,  Krustpils pagasts, Krustpils novads, no N. B. uz L. B., 

uzņemoties apmaksāt iepriekš neizpildītās līgumsaistības. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 2018.gada 2.janvārī, noslēgts dzīvojamās 

telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 5-42/18/2, starp pašvaldību un N.B.. 

Pašvaldības dzīvoklī dzīvesvietu deklarējuši L. B., kura atbilstoši likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 9.panta trešajai daļai ir atzīstamā par īrnieka ģimenes locekli, atbilstoši šī likuma 

10.panta otrajai daļai -pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā 

atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām, un šī likuma 14.panta  piektajai daļai - 

pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja 

tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja 

īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, 

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

Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs 

(jun.) (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  5-42/18/2 ar  L. 

B.  par dzīvokļa “Spunģēni 2”-4,  Spunģēni,  Krustpils pagasts, Krustpils novads īri no 

2019.gada 3.janvāra uz vienu gadu. 

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

līgumu ar L. B..    

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). 
 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K.Stars 

 

 

21. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 

 



22. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 

23. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Kūku pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Kūku pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 

 

24. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 

25. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Variešu pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  



Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Variešu pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 

26. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā grozījumu un izteikt nolikuma 

3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.7. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā: pirmdien no pulksten 13.00-

16.00 un ceturtdien no pulksten 10.00-12.00”. 

 

 
27. 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu 
 

Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 23.janvāra  Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1., 

3.p.), nolemts rīkot  nedzīvojamās telpas  ar nosaukumu Malkas šķūnis,  ar adresi “Jaunā 

muiža 1”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads , telpu Nr.: 7. platība ir 9.0 m
2
; 8. 

platība ir 9.0 m
2 

; 9. platība ir 9.0 m
2
; 10. platība ir 9.4 m

2
; 17. platība ir 8.6 m

2
 ; 20. platība ir 

9.0 m
2
,  nomas izsoli, ar nomas maksas sākumcenu 0.28 EUR/m

2
, soli – 0.02 EUR.   

Paziņojums par nomas izsoli  ievietots mājas lapā. Uz nomas izsoli reģistrējušies seši 

dalībnieki, katrs uz konkrētu malkas šķūnīti. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pana otrās daļas 3.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu,  21.panta otro daļu, Publikās personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu un 6
1
.pantu  pirmo daļu 

un otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 5.punktu, Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas izsoles komisijas 2019.gada 4.aprīļa protokolu Nr. 11, atklāti balsojot „par” –   

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

Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 

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

 
1. Apstiprināt nedzīvojamās telpas nomas rezultātus: 

1.1. telpas Nr.:7. platība ir 9.0 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.70 EUR 

mēnesī, nomnieks – Dz. P., personas kods [dzēsts]; 

1.2. Nr 8. platība ir 9.0 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.70 EUR mēnesī, 

nomnieks – L. N., personas kods [dzēsts]; 



1.3. Nr. 9. platība ir 9.0 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.70 EUR mēnesī, 

nomnieks – J. R., personas kods [dzēsts];  

1.4. Nr.10. platība ir 9.4 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.82 EUR mēnesī, 

nomnieks – L. S., personas kods [dzēsts];  

1.5. Nr.17. platība ir 8.6 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.58 EUR mēnesī, 

nomnieks – A. Z., personas kods [dzēsts];  

1.6. Nr.20. platība ir 9.0 m
2
, 

  
noma ir 0.30  EUR/m

2
   mēnesī, kopā 2.70 EUR mēnesī, 

nomnieks – D. B., personas kods [dzēsts]. Nomas summas ir bez PVN, papildus Nomas 

maksai Nomnieki kompensē sertificēta vērtēja atlīdzības summu, kas proporcionāli sastādās 

10 EUR, kura tiek pievienota pie pirmā rēķina. 

 2. Slēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumus pilnvarots Kūku pagasta pārvaldes vadītājs. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

28. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli  “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads  

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ar 2019.gada 20.februāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2., 

12.p.), nodots atsavināšanai izīrēts dzīvoklis “Jaunā Muiža 3”-33, Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, (turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumu un nosacītā cena 4000 

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 vērā 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 4.aprīļa 

sēdes protokolu  Nr.8, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

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

Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa  “Jaunā Muiža 

3”-33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā,  rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa “Jaunā Muiža 3”-33, Jaunā muiža, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, pirkšanu par nosacīto cenu 4000 EUR ar pirmpirkuma tiesīgo 

personu N. B., personas kods [dzēsts]. 

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

līgumu ar  N. B.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja N. B. vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais 

pirkuma līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājam. 

 



Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Puriškevičs 

 

29. 

 Par medību tiesību nomu Vīpes un Mežāres  pagastos 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata mednieku kluba „Brēķu students”, reģ. Nr. 40008178354, juridiskā adrese 

„Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes pilnvarotas 

personas Jura Čaupjonoka 2019. gada 05.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību 

tiesības uz sekojošām zemes vienībām: 

 
Vīpes pagastā Vīpes pagastā Mežāres pagastā 

Kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums 

 

5696001 0046 5696003 0125 5676004 0092 

5696001  0015 5696003 0124 5676004 0073 

5696001 0023 5696003 0298 5676003 0088 

5696001 0012   5696003 0101 5676003 0122 

5696001 0028 5696003 0200 5676003 0193 

5696001 0014 5696003 0046 5676003 0315 

5696001 0018 5696003 0077 5676003 0016 

5696001 0041 5696002 0100 5676008 0244 

5696001 0052 5696003 0047 5676008 0122 

5696002 0084 5696002 0088 5676008 0212 

5696002 0033  5676008 0202 

 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo Kadastra informāciju, tika 

konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56760030016 nav piekritīga pašvaldībai, 

bet ir juridiskas personas īpašums. Savukārt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56960020033,5696002088 un 56960020100 ir apvienotas vienā zemes vienībā, kam piešķirts 

jauns kadastra apzīmējums 56960020128 ar kopējo platību        5,3 ha. Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 56960020084 ir iznomāta citam medību kolektīvam. 

         Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu 3. panta 2. Punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”,5.pants. Aizliegums nodot valsts un 

pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā (1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā un 6
1 

pantu 1)Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 

nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 

pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks par 

divpadsmit gadiem (2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto 

un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, 

ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. (3) Valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to 

izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru 

kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. punkts, 10)medību tiesību lietotājs - zemes 

īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā 

noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai 

lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības, un ņemot 

vērā mednieku kluba ”Brēķu students” iesniegumu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

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



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

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

 

1.Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām:  

 
Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

5696001 0046 4,03 5696003 0125 2,67 5676004 0092 0,25 

5696001  0015 9,30 5696003 0124 1,46 5676004 0073 3,02 

5696001 0023 1,92 5696003 0298 2,56 5676003 0088 6,52 

5696001 0012   9,36 5696003 0101 10,17 5676003 0122 37,15 

5696001 0028 1,49 5696003 0200 1,38 5676003 0193 4,06 

5696001 0014 6,98 5696003 0046 5,37 5676003 0315 7,00 

5696001 0018 0,79 5696003 0077 1,73 5676008 0244 28,62 

5696001 0041 0,52 5696003 0047 5,16 5676008 0122 2,25 

5696001 0052 3,23   5676008 0212 3,12 

56960020128 5,37   5676008 0202 2,21 

   Kopā iznomāt platību 167,69 

 

 

      2.Medību tiesību nomas līgumu ar mednieku klubu „Brēķu students”, reģ. Nr. 

40008178354, juridiskā adrese „Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, slēgt uz 

5 gadiem līdz 2023.gada 30.aprīlim.   

      3.Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumiem, tas ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu ha gadā.  

     4. Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā  27.02.2019. saņemts nekustamā īpašuma “[dzēsts]”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieka D. S. –A. (reģistrēts ar Nr.2.1-11.2/19/463) rakstveida 

iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu M. Š., personas kods [dzēsts], jo 

neesot tiesiska pamata būt deklarētam adresē  “[dzēsts]”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka M. Š., personas kods [dzēsts], no 

2006.gada 11.decembra ir deklarējis dzīvesvietu “[dzēsts]i”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

LV-5222. 

Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [dzēsts], kadastra 

numurs Nr. [dzēsts], “[dzēsts]”, Kūku pagasts, ieraksts liecina, ka īpašuma tiesība nostiprināta 

D. S. –A.. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

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



Pamatojoties uz minēto, M. Š. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 

2019.gada 1.aprīlim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats būt 

deklarētam adresē  “[dzēsts]”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 2019.gada 

12.martā “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/19/262 nosūtīts uz M. Š. 

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,  Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par M. Š., personas kods [dzēsts],  deklarēto dzīvesvietas adresi 

“[dzēsts]”, Kūku pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot M. Š.. 

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. 

 

 

31. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 
Jautājums izskatīts 17.04.2019.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata 2019.gada 16.aprīļa J. Z., personas kods [dzēsts] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzēja), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Ambulance”-8, Medņi, Variešu 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu pagasta administratīvajā 

teritorijā, kā arī ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres 

tiesības vispārējā kārtībā pēc adreses “Ambulance”-8, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu 

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

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzējs 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, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  

Kārlis Pabērzs (jun.), Juris Puriškevičs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā J. Z., uz dzīvokli pēc adreses 

“Ambulancē”-8, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. J. Z., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Ambulance”-8, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja J. Z., 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 Variešu pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar J. Z., 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).    

 

 

32. 

Par valsts meža zemes nodošanu  

Krustpils novada pašvaldības  īpašumā vai nomā  

 

Ziņo R.Spēks. Izsakās K.Pabērzs.  

K.Brūniņa ierosina, ka attiecībā uz veco Sūnu skolu vajadzētu izstrādāt kādu attīstības 

plānu, jo tur tiek ieguldīti līdzekļi, būtu nepieciešams kāds redzējums, stratēģija, ko apstiprinātu. 

Tad varētu startēt projektos. K.Brūniņa ierosina  Attīstības nodaļai par to padomāt, jo, ja nāks klāt 

vēl papildus meža platība, tad vajadzētu izvirzīt kādu mērķi, ko  gribam tur redzēt. K.Stars 

atbalsta šo ierosinājumu un norāda, ka budžeta komisijā  jau tika ierosināts, ka izpilddirektoram 

vajadzētu organizēt sarunas, iesaistot jaunatnes un tūrisma lietu speciālisti, Normundu Pastaru, 

veloklubu, u.c., lai saprastu ko šeit veidot, kā attīstīties. Plānam nav jābūt grūti lasāmam, bet 

vienkārši realizējamam. K.Brūniņa skaidro, ka, tas būtu dokuments, uz kura pamata varētu 

pieņemt lēmumus par šo teritoriju. K.Stars norāda, ka pēc projektu pabeigšanas, izbūves praktiskā 

darbība ir jāvada, jāorganizē. Izsakās K.Pabērzs, K.Stars. K.Pabērzs lūdz izpilddirektoram 

organizēt tikšanos, apkopot idejas. Šobrīd skolas telpās ir ierīkota apkure, bet vēl nepieciešams 

kosmētiskais remonts. Izsakās K.Stars. K.Brūniņa ierosina, ka šeit varētu notikt sociālā dienesta 

nometnes. R.Spēks skaidro, ka bijusi tikšanās ar klubu “Livelo”, kuri šo teritoriju ir gatavi 

izmantot vienīgi kā meža taku. Savukārt nometņu organizēšanai būtu jāierīko ugunsdrošības 

signalizācija, tie būtu 12 000 EUR. A.Vetere norāda, ka jāstrādā pie mērķiem, jāsagatavo tāme, 

tad būs skaidrs, ko šeit varētu izdarīt. Izsakās K.Pabērzs. 

  

 

 

 Krustpils novada pašvaldība (turpmāk –pašvaldība), pašvaldības īpašumā “Vecā skola”, 

Kūku pagasts,  Krustpils novads (turpmāk- pašvaldības īpašums), īsteno: ikgadējos ”Lāčplēša 

skrējiens”, velosacensības “Kūku MTB maratoni”, regulārus jaunsardzes treniņus, vīru spēles –

NATO standarta šķēršļu joslas sacensības, pārgājienus, dažādu biedrību sacensības un treniņus, 

u.c.  pasākumus. Šāda veida pasākumu norises organizēšanai, pašvaldība kā norises vietu izmanto  

daļu nekustamā īpašuma  (aptuveni 10 ha platībā) no “Valsts mežs”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, īpašuma sastāvā esošās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 5670 003 0173. 

Nekustamais īpašums  “Valsts mežs”, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk – valsts mežs), ir 

reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas republikas Zemkopības ministrijas personā, 



ierakstīts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr. 100000503167.  

 Pašvaldība, lai varētu labiekārtot zaļo zonu ierīkošanu un plānotu  jaunu aktivitāšu 

rīkošanu pašvaldības īpašumā, kas piekļaujas meža zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 

0030173,  ļautu izveidot veselu kompleksu ar dabas  un vides takām, kuros rīkot veselīga 

dzīvesveida un sporta veicinošus pasākumus iedzīvotājiem. Pašvaldības ieskatā ir loģiski lūgt 

Zemkopības ministrijai nodot īpašumā bez atlīdzības valsts mežā sastāvā esošas zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu  5670 003 0173 daļu 10 ha platībā vai nodot nomā bez atlīdzības, lai to 

izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, kas atbilst  likuma “Par  pašvaldībām ” 

15.panta pirmās daļas 2.punktam- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu), un likuma “Par  

pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 6.panktam, kurā noteikta pašvaldības autonoma funkcija – 

veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

 

 Ievērojot  minētos apsvērumus un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "d" 

apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. 

pantu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2.un 6.punktu, vai ievērojot  

Publikās personas finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6
1
. Panta  pirmā daļā, 

noteiktos lietderības apsvērumus, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, zemes nomas līgumu slēdz  uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, atklāti balsojot 

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

Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs 

(jun.), Juris Puriškevičs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūgt Zemkopības ministrijai nodot Krustpils novada pašvaldībai,  īpašumā vai nodot 

nomā bez atlīdzības īpašuma ”Valsts mežs” sastāvā esošas zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu  5670 003 0173 daļu 10 ha platībā, lai to izmantotu pašvaldības autonomās 

funkcijas īstenošanai, kas atbilst  likuma “Par  pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 2.un 

6.punktam. 

 

 

Domes sēdi darba kārtības 33.jautājuma izskatīšanai vada domes priekšsēdētāja 

vietniece Kornēlija Brūniņa 

 

33. 

Par Krustpils novada domes priekšsēdētāja komandējumu 
 

 Pamatojoties uz 2009.gada1.decembra likuma “Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” un, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona 2019.gada 15.aprīļa 

vēstuli Nr.55e/1-6/2019 “Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Valjadolidu ( Spānija)”, atklāti 

balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils 

Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs 

(jun.), Juris Puriškevičs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

        1.Komandēt Krustpils novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu  no 2019.gada 

06.maija līdz 2019.gada 10.maijam (ieskaitot) pieredzes apmaiņas vizītē uz Valjadolidas 

provinci Spānijā, lai iepazītos ar Valjadolidas provinces un Kastīlijas & Leonas apgabala 

pašvaldību pieredzi jauniešu profesionālās izglītības nodrošināšanā, jauniešu bezdarba 

https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums
https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums#p44
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums#p43
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums#p43
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15


mazināšanas pasākumu organizēšanu un atbalstu jauniešu integrēšanai darba tirgū, apzinātu 

sadarbības partnerus jauniešu apmaiņas programmām un prakšu vietu nodrošināšanai starp 

Valjadolidas provinci un Zemgales plānošanas reģionu. 

        2. Visi komandējuma izdevumi (aviobiļetes, apdrošināšana, naktsmītnes, vietējais 

transports, dienas nauda, u.c.) tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta 

līdzekļiem. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. 

 

 

34. 

Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai 

 

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. 

 

Ziņo K.Pabērzs, informē, ka līdzekļu piešķiršanas gadījumā tiktu slēgts sadarbības 

līgums ar biedrību. 

Izsakās P.Gravāns. K.Brūniņa ierosina, ka līgumā būtu jāatrunā pašvaldībai 

paredzēto bezmaksas eksemplāru skaits. Izsakās K.Pabērzs, B. Voltmane, A.Vetere.  

K.Pabērzs skaidro, ka naudu piešķir tikai tad, kad tiek izpildītas līguma saistības. 

K.Brūniņa ierosina, ka vajadzētu lūgt iesniedzējam atsūtīt pilnu diska variantu vai lūgt 

prezentēt šo disku. A.Vetere  norāda, ka jāzina, ko atbalstījis Kultūrkapitāla fonds. Izsakās 

P.Gravāns, K.Pabērzs, K.Brūniņa. Deputāti secina, ka vispirms vajadzētu iepazīties ar diska 

saturu, lai lemtu par finansējuma piešķiršanu. Tāpēc jautājuma izskatīšana  būtu atliekama. 

 

K.Pabērzs  aicina balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu un lūgt iesniedzējam 

papildus informāciju (iesniegt pašvaldībai albūmu vai to prezentēt, iesniegt informāciju par 

atbalstītajām aktivitātēm, kam biedrība saņēma daļēju Kultūrkapitāla fonda atbalstu). 

 

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

Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  

Kārlis Pabērzs (jun.), Juris Puriškevičs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atlikt jautājuma “Par finansiālu atbalstu Vīraksnes plates izdošanai” izskatīšanu. 

2.  Lūgt  Rīgas Tautas mūzikas biedrības valdes priekšsēdētājam Ansim Ataolam 

Bērziņam iesniegt papildus informāciju par Atašienes etnogrāfiskā ansambļa Vīraksnes 

albuma blīvplates (CD) izdošanu (iesniegt pašvaldībai albūmu vai to prezentēt, iesniegt 

informāciju par atbalstītajām aktivitātēm, kam biedrība saņēma daļēju Kultūrkapitāla fonda 

atbalstu). 



 

35. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā 

“Par finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu” 

 

Ziņo K.Pabērzs 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada vēlēšanu komisijas 2019. gada 16. aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 3, 1. punkts), Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likuma 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 3.
1 

panta trešo daļu deputātes Elīnas Serkovas vietā uz laiku stājas nākamais kandidāts 

no Jēkabpils reģionālās partijas Aldis Prokofjevs, kurš ir devis savu piekrišanu deputāta 

pilnvaru pieņemšanai.  

 

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

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

nolikums” 8.1. apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons,  Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kārlis Pabērzs (jun.), Juris Puriškevičs (12 balsis), „pret”- 

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

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā “Par 

finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu” (sēdes protokols Nr. 13, 10. punkts) grozījumu un  

aizstāt lēmuma 6. punktā vārdus “Elīnu Serkovu” ar vārdiem “Aldi Prokofjevu”. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.45 

 

Sēdes vadītājs                                                                                               K.Pabērzs  

          25.04.2019. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          25.04.2019. 



PIELIKUMS 

Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 24.aprīļa lēmumam 

“Par Antūžu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 24.aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 5., 2.punkts) 

  

  

Antūžu pamatskolas nolikums 
Izdots saskaņā ar 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Antūžu pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – 

Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde speciālo izglītības programmu īstenošanai 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina izglītojamajiem 

internāta pakalpojumus diennakts uzturēšanos mācību iestādē. 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

3. Iestāde ir juridiskas persona, tai ir savs zīmogs, simbolika un konts bankā. 

4. Iestādes juridiskā adrese: “Mežmalas”, Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-

5209. 

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Krustpils novada pašvaldība,  Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, 

LV-5202. 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta ir Antūžu pamatskola, Antūži, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, LV-5209. 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības, pamatizglītības valsts standartā 

noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

9. Iestādes uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir 

nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu 

interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās 

karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 



9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un 

kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas 

Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un 

audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai 

nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

  

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 

10.1. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem,  kods 21015811; 

10.2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

21015911; 

10.3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, kods 21015921; 

10.4. speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811; 

10.5. speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

01015911; 

10.6. profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 

22811021. 

11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības 

programmas. 

  

IV. Izglītības procesa organizācija 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba 

organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību 

stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. 

14. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno 

rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai, sociālai attīstībai. 

15. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 



16. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes 

laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu 

grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katru semestri. 

17. Iestādē ir internāts, kurš darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem iekšējiem 

noteikumiem. 

18. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz 

divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās. 

  

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

19.  Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

20. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

21. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu 

apstrādes likumā, kā arī Vispārējā datu aizsardzības regulā un citos normatīvajos 

aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata 

apraksts. 

22. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem 

iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. 

23. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes  likumā, kā arī Vispārējā 

datu aizsardzības regulā,  Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga 

tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

24. Iestādes citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku 

tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

  

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence  

25. Iestādes padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un 

sabiedrību. 

26. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, tā darbojas saskaņā ar iestādes 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod 

padome. 

  

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

27. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

28. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors. 

  

 

 



IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde 

29. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos 

iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga 

veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes 

direktors un pedagogi. 

30. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka 

izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts. 

  

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes 

amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt 

iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

31. Saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem iestāde patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus.  

32. Iestādes direktors nosaka iestādes iekšējos normatīvos aktus, to izstrādes kārtību, 

saskaņošanu.  

33. Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē piedalās izglītojamie, darbinieki un iestādes 

padome. 

34. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes direktors, darbojoties saskaņā ar šo 

nolikumu, Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem.  

35. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt un apturēt iestādes direktors. 

36. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam Krustpils novada pašvaldībai,  

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202. 

 

 XI. Iestādes saimnieciskā darbība 

37. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā, saskaņā ar Izglītības 

likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 

38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, 

ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei 

nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot 

ēdināšanas, autotransporta izmantošanas, internāta pakalpojumus, telpu noma), ja tas 

netraucē izglītības programmu īstenošanai. 

  

XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 

39. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un citi normatīvie akti. 

40. Iestādi finansē no valsts un Dibinātājs. Valsts un Dibinātājs piedalās iestādes 

finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

41.  Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

41.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

41.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos; 

41.3. no citiem ieņēmumiem. 

42.  Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami 

tikai: 

42.1. iestādes attīstībai; 

42.2. mācību līdzekļu iegādei; 



42.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

42.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 

  

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

43. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram. 

  

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

44. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā 

iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

45. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes Dibinātāja iniciatīvas, direktora 

vai padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

46. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes Dibinātājs. 

  

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības 

likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

47. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu 

un arhīvu pārvaldību. 

48. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

49. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

50. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 

51. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko 

veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

52. Iestāde, sadarbībā ar dibinātāju, nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās 

organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

52.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

52.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

  

  

Direktors                                                                              /Z.Ozoliņš/ 
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(sēdes protokols Nr. 5,  3.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 

 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

17.panta otro un ceturto daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošo noteikumu 

Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” 1. pielikumā 

grozījumus, papildinot to ar 2.11. un 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“ 2.11. Aktu zāles noma pasākumiem  

par vienu stundu 

20,00  

 2.12. Piebūves telpu (226,6 kv/m) noma 

mēnesī par vienu kv/m 

3,85 ” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/5  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz 

Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un 

ceturto daļu. Saistošo noteikumu maksas 

pakalpojumi tiek papildināti ar telpu nomas 

pakalpojumu. Nosakot telpu nomas maksu 

par visu piebūves telpu, tiek sniegta elastīga 

iespēja pielāgot nomājamo telpu platību 

nomnieka vajadzībām.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus, sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi. Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” 

ir telpas, kuras iznomājot tiktu lietderīgi 

izmantotas un gūti papildu ienākumi 

aģentūras budžetā.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Iespējams budžeta ietaupījums, palielinoties 

aģentūras ieņēmumiem no maksas 

pakalpojumiem. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības  

Bērnu tiesību aizsardzības programma  

2019.-2023. 
 

Ievads 

Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma ir vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, kura mērķis ir pilnveidot pašvaldības teritorijā esošo institūciju darbu, 

savstarpējo sadarbību un aktivizēt sabiedrības līdzdarbību bērnu un ģimeņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai, nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu novada administratīvajā teritorijā. 

 Starptautiskā un nacionālā likumdošana nosaka bērnam īpašu statusu sabiedrībā un 

norāda uz to, ka valstij un sabiedrībai ir nepieciešams īpaši aizsargāt bērnu, jo bērns ir 

sabiedrības nacionālā vērtība un valsts nākotnes sekmīgas attīstības garants. Bērnība nav 

sabiedrības nasta, bet gan tās attīstības resurss.
1
 

2005.gada 26.oktobrī Saeima apstiprināja ilgtermiņa konceptuālo dokumentu “Latvijas 

izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, kurā norādīts, ka galvenais izaugsmes resurss ir 

iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga un mērķtiecīga izmantošana.  

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2030. norādīts Krustpils novada 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums jeb izvirzītā vīzija: „Krustpils novads – krustceles 

ekonomikas izaugsmei, dabas un kultūras vērtību attīstībai un visaptverošai sabiedrības 

labklājībai”.
2
 

Krustpils novada prioritāte un bagātība ir tajā esošie cilvēki, sevišķi ģimenes, bērni un 

jaunieši. Būtiski ir celt iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību, nodrošinot visus dzīvei, 

izglītībai, darbam un atpūtai nepieciešamos pakalpojumus - nodrošinot atbilstošu izglītību, 

                                                 
1
 petijumi.mk.gov.lv/sites/../file/Bernu_tiesibu_ stavoklis_%28pet.%202003%_29_vcb.doc  

2
 https://www.krustpils.lv/files/Ilgtspejigas_attistibas_strategija_2030_.pdf 
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tiesību aizsardzību, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību atbilstoši 

nepieciešamībai, daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, kā arī infrastruktūru. Ikvienam bērnam 

un jaunietim ir iespējas un tiesības augt un pilnveidoties, īstenojot savas tiesības un 

motivāciju. Pašvaldībai ir jāveicina šīs  bērnu un jauniešu iespējas, ievērojot bērnu labākās 

intereses, sekmējot bērnu izaugsmes iespējas. 

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vīzijā akcentētā mērķa sasniegšanai  plānoto 

rīcību virzienu īstenošana nodrošina ģimenēm, bērniem un jauniešiem sociālos un komunālos 

pakalpojumus, izglītības un brīvā laika pakalpojumus, veselības un sociālās aprūpes 

pakalpojumus, kā arī sakārtotu infrastruktūru.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldība analizē 

stāvokli bērna tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un īsteno bērna tiesību aizsardzības 

programmu novada teritorijā. 

I. Esošās situācijas apraksts 

 

Krustpils novada pašvaldība pastāvīgi īsteno pasākumu kopumu, kuri ir vērsti uz 

bērnu pamattiesību nodrošināšanu. Īstenojot pašvaldībai uzticētās funkcijas, sniedzot 

izglītības pakalpojumus, ārstniecības iestāžu pakalpojumus, veicot profesionālu sociālo darbu 

ar ģimenēm, sociālo palīdzību, ģimenes asistenta pakalpojumus, palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, bērnu un jauniešu nometņu darbību, nodrošinot komunālos pakalpojumus, gādājot 

par vides sakoptību, attīstot kultūras pakalpojumu pieejamību, tiek īstenotas bērna tiesības uz 

pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem. 

Bērna tiesības uz izglītību un jaunradi novada administratīvajā teritorijā nodrošina  

7 izglītības iestādes: Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Mežāres pamatskola, Vīpes 

pamatskola, Sūnu pamatskola, Krustpils pamatskola un Variešu sākumskola. Antūžu speciālā 

internātpamatskola īsteno speciālās izglītības programmas, tajā izveidota un darbojas arī 

pirmskolas izglītības grupa. 

Pirmskolas izglītības un audzināšanas grupas izveidotas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, 

Mežāres pamatskolā, Vīpes pamatskolā, Sūnu pamatskolā un Variešu sākumskolā. Interešu 

izglītību novada teritorijā dzīvojošie bērni apgūst Krustpils novada skolās , Jēkabpils mūzikas 

skolā, Sēlijas Sporta skolā. 

Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku īsteno Krustpils novada kultūras nami- 

Atašienē, Mežārē, Kūkās, Variešos, Antūžos, Spunģēnos un Vīpē, bibliotēkas- Atašienē, 

Mežārē, Zīlānos, Kūkās, Variešos, Antūžos, Medņos, Spunģēnos un Vīpē. Amatniecības 

centrā “Māzers”, Vīpes pagastā tiek īstenotas apmācības dažādu arodu apguvē.   Ilgstoši un 

sekmīgi darbojas  Krustpils 60.mazpulks  Krustpils pamatskolā un Sūnu 748.mazpulks Sūnu 

pamatskolā. 



Pašvaldības teritorijā ir iespējas brīvā laika pavadīšanai brīvā dabā, piedaloties pārgājienos, 

slēpojot, makšķerējot. 

Bērna sociālās tiesības nodrošina Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests, 

bāriņtiesa, izglītības un kultūras iestādes, ārstniecības iestādes un pašvaldības 

struktūrvienības. 

Tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi, ko nosaka valsts programma, nodrošina 6 ģimenes 

ārstu prakses -  Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Krustpils un Kūku pagastā. Krustpils 

novada pašvaldība iegulda resursus bērnu tiesību nodrošināšanā un aizsardzībā, tomēr ikviena 

bērna tiesību respektēšana, vajadzību, interešu ievērošana valstī un novadā ir pilnveidojama. 

Ne visiem bērniem ir iespēja augt savā ģimenē, jo ir vecāki, kuri nespēj rūpēties par 

saviem bērniem nodrošinot iespēju pilnvērtīgi augt un attīstīties. Aizbildnība nodibināta 19 

bērniem, 2 bērni ievietoti audžuģimenē.    

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā t.sk. bērni vecumā no 0-6 gadiem un no 7-18 gadiem 
3
 

 

Rādītājs 
Uz 

01.01.2016. 

Uz 

01.01.2017. 

Uz 

01.01.2018. 

Uz 

01.01.2019. 

Iedzīvotāju skaits 6346 6244 6052 5941 

Bērni vecumā no 

0-6 gadiem 
430 452 425 

382 

Bērni vecumā no 

7-18 gadiem 
665 679 667 

652 

 

II. Vispārīgie noteikumi 

1. Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Bērnu tiesību aizsardzības 

programma nosaka mērķi un uzdevumus, pasākumu kopumu un resursus bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras 

saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām. 

3. Bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai ir vajadzīga īpaša aizsardzība 

un gādība. 

4. Visām darbībām attiecībā uz bērnu prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. 

5. Bērnu tiesību ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pašvaldības 

administratīvajā teritorijā koordinē un pārrauga Sadarbības grupa bērnu tiesību 

aizsardzībā.  
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III. Programmas mērķis un uzdevumi 

6. Programmas mērķis:  

īstenot bērna tiesības, brīvības un to aizsardzību Krustpils novadā, ņemot vērā, ka 

bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un 

gādība. 

7. Programmas uzdevumi: 

7.1. apkopot informāciju par pašvaldībā pieejamiem resursiem, kas izmantojami īstenojot 

mērķtiecīgus pasākumus, nodrošināt bērnu tiesību un labāko interešu ievērošanu, 

šādās jomās: 

 bērna pamattiesības un pienākumi; 

 bērns un ģimene; 

 ārpusģimenes aprūpe; 

 bērns un viņa dzīves vide; 

 bērns ar īpašām vajadzībām; 

 bērnu likumpārkāpumu profilakse. 

7.2. Nodrošināt pašvaldības, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā Krustpils novadā: 

 konkretizēt katras institūcijas pienākumus un atbildību bērnu tiesību aizsardzībā, 

izstrādājot vienotu rīcības plānu bērnu tiesību aizsardzībai novadā; 

 aktivizēt un koordinēt sabiedrības un NVO iesaisti bērnu tiesību nodrošināšanā; 

IV. Bērna pamattiesību un pienākumu īstenošana 

8. Bērnu tiesību aizsardzības principus un subjektus, bērna pamattiesības un 

pienākumus nosaka Civillikums
4
 un Bērnu tiesību aizsardzības likums. 

5
 

9. Pašvaldības administratīvajā teritorijā bērnu tiesību ievērošanu savas kompetences 

robežās nodrošina pašvaldības Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā, 

Krustpils novada bāriņtiesa, Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests, 

izglītības iestādes, kultūras iestādes, pagastu pārvaldes un citas institūcijas. 

10. Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā: 

10.1. organizē institūciju sadarbību, izskatot individuālus gadījumus saistībā ar 

iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem; 

                                                 
4
 https://likumi.lv/doc.php?id=225418 

5
 Bērnu tiesību aizsardzības likums  https://likumi.lv/doc.php?id=49096  

https://likumi.lv/doc.php?id=49096


10.2. analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā kopumā un sniedz pašvaldībai 

priekšlikumus par bērnu augšanai, attīstībai, uzvedības korekcijai nepieciešamo 

pakalpojumu attīstību pašvaldībā. 

11. Krustpils novada Bāriņtiesa visas Pašvaldības administratīvajā teritorijā: 

11.1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un 

tiesības; 

11.2. veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi 

ģimeniskā vidē; 

11.3. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem 

dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai 

nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību; 

11.4. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām 

nepieciešama palīdzība; 

11.5. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības 

vērsusies bāriņtiesā; 

11.6. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo 

personu kriminālprocesā; 

11.7. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus; 

11.8. pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un 

tiesības.
6
                                               

12. Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests: 

12.1. nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem saskaņā 

ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu; 

12.2. nodrošina psihologa konsultācijas, psiholoģiskās izpētes veikšanu, sociālo 

rehabilitāciju dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā; 

12.3. nodrošina bērnu vecākiem izglītojoša rakstura nodarbības pusaudžu audzināšanas 

un bērnu emocionālās audzināšanas jautājumos; 

12.4. organizē un vada bērnu/jauniešu nometnes;  

12.5. veic darbu ar skolēniem un viņu vecākiem, kuri sistemātiski neapmeklē skolu; 

12.6. sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos; 
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 Bāriņtiesu likums https://likumi.lv/doc.php?id=139369 



12.7. organizē sociālo darbu, lai nodrošinātu palīdzību ģimenēm ar bērniem, izmantojot 

savus resursus, piesaistot citus pakalpojumu sniedzējus; 

12.8. organizē sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem 
7
 

V. Bērns un ģimene 

13. Pašvaldība atbalsta ģimenes ar bērniem un sniedz tām atbalstu,  piešķirot: 

13.1. bērna piedzimšanas pabalstu; 
8
  

13.2. pabalstu izglītībai; 
9
 

13.3. pabalstu bērnu svētkos novada rīkotajā pasākumā;
10

    

14. izvērtējot materiālo stāvokli, Pašvaldība atbalsta ģimenes ar bērniem un sniedz 

tām sociālo palīdzību: 

14.1. palīdzība dzīvojamās platības piešķiršanā un sociālā dzīvokļa īres tiesību 

piešķiršanā; 
11

  

14.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
12

    

14.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
13

  

14.4. pabalsts briļļu iegādei bērniem; 
14

  

14.5. atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai; 
15

 

14.6. pabalsts medikamentu iegādei; 
16

 

14.7. sniedz ģimenes asistenta pakalpojumu, kura laikā tiek nodrošināts atbalsts un 

palīdzība mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības, veselības problēmu 
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 https:// www.krustpils.lv/files/Sociala_Dienesta_nolikums_20_06_2018.pdf 
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 Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 
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 Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 

Krustpils novada pašvaldībā” 11. - 12.
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 punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 

Krustpils novada pašvaldībā” 30, 31. punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”; https://krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  18. – 23.punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  24. – 27.punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  36., 36.1.punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  36., 36.4.punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 Krustpils novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  37.punkts; https:// krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 



risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un 

audzināšanā; 
17 

 

14.8. sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamiem; 
18

  

14.9. piešķir ēdināšanas (pusdienu) pabalstu. 
19

  

15. Preventīvo darbu krīzes situāciju novēršanai ģimenēm ar bērniem nodrošina 

Sociālais dienests, izglītības iestādes, kultūras iestādes, pagastu pārvaldes un citas 

institūcijas.  

16. Pašvaldības teritorijā bērni tiek nodrošināti ar vietām izglītības iestāžu pirmskolas 

izglītības grupiņās. Pēc vecāku izvēles ir iespēja bērniem saņemt Jēkabpils pilsētas 

pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.  

17. Izvērtējot 24.09.2014. Krustpils novada pašvaldības nolikumā “Par stipendijām 5. – 

12.klašu skolēniem Krustpils novadā”, Pašvaldība piešķir stipendijas 5.-12.klašu 

skolēniem par mācību sasniegumiem.  

VI. Ārpusģimenes aprūpe  

18. Ārpusģimenes aprūpi organizē un pārrauga Krustpils novada bāriņtiesa, primāri 

nodrošinot bērnam iespējas augt ģimeniskā vidē. 

19. Ārpusģimenes aprūpi nodrošina: 

19.1. aizbildnis- primāri; 

19.2. audžuģimene – līdz laikam, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai tiek 

adoptēts, vai tiek nodibināta aizbildnība; 

19.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija – ja aprūpe pie 

aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes 

iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie 

aizbildņa vai audžuģimenē. 

20.  Atbalsta sniegšanā aizbildnis un audžuģimene sadarbojas ar atbalsta centriem 
20 
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 Krustpils novada pašvaldības 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 2018/15 “Par ģimenes asistenta 
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 Krustpils novada pašvaldības 12.03.2013. saistošie noteikumi Nr. 2013/10 “Par kārtību, kādā  Krustpils 
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 Krustpils novada pašvaldības 22.06.2011. saistošie noteikumi Nr. 2011/13 “Par ēdināšanas pabalsta 

piešķiršanu   vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”; https:// 

www.krustpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sociala-palidziba 
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 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” 



21. Pašvaldība atbalsta audžuģimenes atbilstoši saistošiem noteikumiem, sniedzot 

pabalstu audžuģimenei 
21 

 

22. Pašvaldība sniedz palīdzību un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam 

bērnam
22

, nodrošina dzīvesvietu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 

palīdz materiāli: 

22.1. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 

22.2. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

22.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai; 

22.4. dzīvokļa pabalsts. 

VII. Bērns un viņa dzīves vide 

23. Pašvaldība nodrošina tīru un nepiesārņotu vidi. 

24. Krustpils novada pašvaldība nodrošina iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām. 

25. Pamatizglītības un speciālās izglītības programmas īsteno Mežāres, Vīpes, Krustpils 

un Sūnu pamatskolā, Variešu sākumskolā un Antūžu speciālajā internātpamatskolā. 

26. Vidējās izglītības ieguvi nodrošina Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. 

27. Izglītības iestādēs tiek realizētas interešu izglītības programmas.  

28. Pašvaldībā nodrošināta iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm –sporta zālēs, 

trenažieru zālēs, sporta laukumos, izmantojot āra trenažierus, izstaigājot veselības 

takas un rotaļu laukumos. 

29. Pašvaldībā organizē izglītojošas brīvā laika pavadīšanas nometnes trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām.  

30.  Pašvaldības kultūras namos – Atašienē, Spunģēnos, Vīpē, Zīlānos, Variešos, 

Antūžos un Mežārē bērniem un jauniešiem tiek nodrošinātas iespējas dalībai 

pašdarbības kolektīvos, radošajās un sportiskajās nodarbībās, pilnveidojot  un attīstot 

savus talantus, saskarsmes spējas, veicinot tradicionālās kultūras saglabāšanu un 

attīstīšanu. 

31. Izglītības iestādes mācību procesā iekļauj vides aizsardzības tēmas un popularizē 

veselīgu dzīves veidu. 
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32. Bērnu un jauniešu centri realizē neformālās izglītības nodarbības, lai bērni ārpus 

mācību stundām būtu nodarbināti atbilstoši viņu interesēm un būtu pasargāti no 

negatīvas sociālās vides ietekmes.  

33. Izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumos noteikta bērnu aizsardzība no 

alkoholisko dzērienu, smēķēšanas, narkotisko un toksisko, kā arī citu apreibinošo 

vielu lietošanas un iedarbības.  

34. Bērnu drošībai tiek organizēti nepieciešamie drošības pasākumi kultūras pasākumu 

laikā un izglītības iestādēs. 

35. Vecāku apmācības tiek organizētas “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, “Bērnu 

emocionālā audzināšana” programmu ietvaros un sociālā dienesta organizētajās 

vecāku atbalsta grupu nodarbībās. 

36. Vecākiem izglītojoša rakstura nodarbības notiek saņemot sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus institūcijās, izglītības iestādēs apmeklējot vecāku sapulces.  

37. Pašvaldības iedzīvotājiem medicīniskos pakalpojumus nodrošina SIA “Jēkabpils 

reģionālā slimnīca”, ģimenes ārstu prakses pagastos, citi medicīnas pakalpojumu 

speciālisti reģionā un citās administratīvajās teritorijās. 

VIII. Bērns ar īpašām vajadzībām 

38. Pašvaldība sniedz atbalstu ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām (kuram sakarā 

ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju 

traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā, pedagoģiskā un sociālā 

palīdzība) neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte. 

39. Lai bērnam ar īpašām vajadzībām nodrošinātu tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, 

tiesības attīstīties un iegūt vispārējo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un 

garīgajām spējām un vēlmēm, pašvaldība nodrošina pasākumus, ka sekmē vides 

pieejamību izglītības iestādēs, kultūras namos, medicīnas iestādēs, brīvā laika 

pavadīšanas vietās  un citur. 

40. Krustpils novadā tiek nodrošināta pedagoģisko un sociālās sfēras darbinieku 

sagatavošana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

41. Krustpils novada izglītības iestādēs  un sociālajā dienestā tiek nodrošināti asistenta 

pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām. 

 

 



IX. Bērnu likumpārkāpumu profilakse 

42. Preventīvo darbu bērnu likumpārkāpumu novēršanai Krustpils novadā nodrošina 

Sociālais dienests, izglītības iestādes, kultūras iestādes, pagastu pārvaldes un citas 

institūcijas. 

43. Pašvaldības sociālais dienests uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā 

katram bērnam, kurš:  

 izdarījis noziedzīgu nodarījumu;  

 atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar 

brīvības atņemšanu;  

 atbrīvots no kriminālatbildības;  

 atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas;  

 izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu 

vecuma sasniegšanas;  

 vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

paredzētās prettiesiskās darbības; ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas 

var novest pie prettiesiskas rīcības. 

44. Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, īstenojot sociālās korekcijas 

programmas, veic sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts 

policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām 

organizācijām un citām institūcijām. 

45. Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā vadītājs nosaka institūciju 

kompetenci, kas pašvaldībā organizē, koordinē un ir iesaistīti bērna antisociālās 

uzvedības risku novēršanas darbā ar bērniem. 

X. Nobeiguma noteikumi 

46. Grozījumus šajā programmā var veikt pēc pašvaldības Sadarbības grupas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā un programmā iesaistīto institūciju ieteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                    K.Pabērzs 

 



Pielikums 

“Krustpils novada pašvaldības  

Bērnu tiesību aizsardzības programma  

2019.-2023”. 

 

Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas  

īstenošanas Rīcības plāns 

Rīcības 

virziens 
Plānotā rīcība Sasniedzamais rezultāts Atbildīgie 

Izpildes 

termiņi 
Finansējums 

Bērna pamattiesību un pienākumu īstenošana 
   

Institūciju, 

profesionāļu,  

sabiedrības un 

nevalstisko 

organizāciju 

sadarbība 

bērnu tiesību 

aizsardzības 

jautājumos 

- Organizēt regulāru starpinstitūciju 

sadarbību; 

- Organizēt regulāras sadarbības 

grupas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā sanāksmes; 

 

- Operatīva un profesionāla starpinstitūciju 

sadarbība problēmu prevencijā un risināšanā. 

- Samazinājies bērnu tiesību pārkāpumu gadījumu 

skaits 

Sadarbības 

grupa bērnu 

tiesību 

aizsardzības 

jomā 

Sociālais 

dienests 

Bāriņtiesa 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

 -Sistemātiski ievietot informatīvos  

materiālus par bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumiem un 

resursiem pašvaldības mājas lapā 

internetā un pašvaldības izdevumā 

“Krustpils Novadnieks”;  

 

-Iesaistīt brīvprātīgos jauniešus 

pārkāpumu profilakses pasākumos, 

bērnu / jauniešu nometņu darbā 

- Sabiedrībā ir palielinājusies izpratne par katra 

atbildību bērnu tiesību aizsardzības 

nodrošināšanā. 

- Palielinājies cilvēku skaits, kuri zina, kā 

rīkoties bērnu tiesību pārkāpumu gadījumā 

 

 

 

Bāriņtiesa  

Attīstības 

nodaļa  

Sadarbības 

grupa bērnu 

tiesību 

aizsardzības 

jomā 

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

  



iestādes 

 

Bērnu 

izglītošana par 

viņu tiesībām 

un 

pienākumiem 

- Izglītības programmās saistošā 

veidā apgūt bērnu tiesības un 

pienākumus; 

- Iesaistīt brīvprātīgos jauniešus 

interaktīvos, izglītojošos pasākumos; 

- Palielinājies bērnu skaits, kuri apzinās savas 

tiesības un pienākumus, to nepildīšanas sekas. 

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Sociālais darbs 

bērnu tiesību 

aizsardzības 

jautājumos 

-Organizēt preventīvo sociālo darbu 

ar ģimenēm- psihosociālā 

konsultēšana, atbalsts; 

-Organizēt ģimenēm ar bērniem 

nepieciešamos pakalpojumus un 

palīdzību atbilstoši Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā noteiktajai kārtībai un 

pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem; 

-Organizēt un vadīt bērnu/jauniešu 

nometnes; 

-Nodrošināt psihologa konsultācijas, 

psiholoģiskās izpētes veikšanu, 

sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 

bērniem un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus institūcijā; 

-Sadarboties ar pašvaldības iestādēm, 

nevalstiskajām organizācijām bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos; 

- Samazinās ģimeņu skaits, kurās novērotas 

problēmas bērnu audzināšanā 

 

- Darbojas atbalsta grupas vecākiem un bērniem 

 

- Katrā pagastā vasarā tiek organizētas bērnu/ 

jauniešu nometnes 

 

Sociālais 

dienests 

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

iestādes 

Nevalstiskās 

organizācijas 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets/ 

Valsts budžets 



Bāriņtiesas 

darbs bērnu 

tiesību un 

interešu 

aizsardzībā 

-Aizstāvēt bērna vai aizgādnībā 

esošās personas personiskās un 

mantiskās intereses un tiesības; 

-Sadarboties ar citām bāriņtiesām, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām, veselības 

aprūpes un izglītības iestādēm, 

sociālajiem dienestiem, policijas 

iestādēm, Valsts probācijas dienestu 

un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu 

bērna vai aizgādnībā esošās personas 

tiesību un interešu aizstāvību; 

- Rīkot informatīvus pasākumus par 

vecāku pienākumiem, atbildību 

- Savlaicīga ģimeņu problēmu identificēšana un 

novēršana; 

Bāriņtiesa 2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Bērns un ģimene    

Sociālās 

palīdzības un 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

- Organizēt un vadīt vecākiem bērnu 

emocionālās audzināšanas 

nodarbības; 

-Organizēt un vadīt vecākiem 

nodarbības- ceļvedis audzinot 

pusaudzi 

-Nodrošināt ģimenes asistenta 

pakalpojumu ģimenēm ar zemām 

pamatprasmēm, bez pietiekamām 

iemaņām bērnu aprūpē 

- Organizēt psihologa pieejamību 

bērniem, ģimenēm ar bērniem krīzes 

situācijās; 

- Samazinās ģimeņu skaits, kurās novērotas 

problēmas bērnu audzināšanā 

Sociālais 

dienests 

Izglītības 

iestādes 

 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 



Palīdzība un 

atbalsts 

ģimenēm ar 

bērniem 

-Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, 

piešķirot materiālu atbalstu; 

 

 

- Pašvaldība atbalsta ģimenes ar bērniem un 

sniedz tām atbalstu,  piešķirot: 

- bērna piedzimšanas pabalstu;    

- pabalstu izglītībai;   

- pabalstu bērnu svētkos novada rīkotajā 

pasākumā;     

- Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem;    

-Pašvaldība piešķir ēdināšanas (pusdienu) 

pabalstu.    

-Pašvaldība piešķir stipendijas 5.-12.klašu 

skolēniem par mācību sasniegumiem 

Sociālais 

dienests 

Izglītības 

iestādes 

Pagastu 

pārvaldes 

 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Ārpusģimenes aprūpe    

Atbalsts 

aizbildņiem un 

audžuģimenēm 

-Sniegt metodisku, psihosociālu 

atbalstu -organizēt psihologa, 

logopēda, fizioterapeita u.c. 

pakalpojumus; 

- Sadarbībā ar nevalstiskām 

organizācijām rīkot atbalsta 

pasākumus audžuģimenēm, 

aizbildņiem; 

- Veikt psihosociālo darbu ar 

ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, 

aizbildņiem un bāreņiem 

- Organizēt starpnovadu tikšanās 

aizbildņiem un audžuģimenēm, 

pieredzes apmaiņai. 

 

- Bērniem, atrodoties pie aizbildņa vai 

audžuģimenē tiek nodrošināta ģimeniska vide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aizbildņi iegūst jaunu informāciju un dalās 

pieredzē 

Bāriņtiesa 

Sociālais 

dienests 

Nevalstiskās 

organizācijas 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets/ 

Valsts budžets 

Atbalsts -Pēc nepieciešamības nodrošināt - Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes apguvuši Bāriņtiesa 2019- Pašvaldības 



jauniešiem 

ārpusģimenes 

aprūpē un pēc 

tās 

sociālā atbalsta pakalpojumu (atbalsta 

personu) pēc ārpusģimenes aprūpes; 

- Iesaistīt uzņēmējus prakses vietu, 

darbavietu nodrošināšanā jauniešiem. 

patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes. Sociālais 

dienests 

Nevalstiskās 

organizācijas 

2023 budžets 

Bērns un viņa dzīves vide 
   

Izglītība - Kvalitatīva, katra bērna vajadzībām 

atbilstoša izglītības procesa 

nodrošināšana  

 

-Atbalsta personāla nodrošināšana 

izglītības iestādēs 

 

--Aktivizēt darbu ar skolēniem 

projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

ietvaros 

-Izglītības iestāžu nodrošinājums ar mūsdienīgu 

materiāltehnisko nodrošinājumu. 

-Īstenots projekts: Uzlabots Sūnu skolas mācību 

telpu mikroklimats. 

- Samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir ilgstoši 

neattaisnoti kavējumi un nepietiekami vērtējumi, 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. 

 

Sadarbības 

grupa bērnu 

tiesību 

aizsardzības 

jomā 

Izglītības 

iestādes 

 

2019- 

2023 

 

2019 

 

2019- 

2022 

Pašvaldības 

budžets 

 

Pašvaldības 

budžets 

 

ESF 

Veselības 

veicināšana un 

aprūpe, sports 

-Infrastruktūras izveide un uzturēšana 

sportiskām aktivitātēm 

 

- Plānveidīgi izveidot un atjaunot 

mūsdienīgus, drošus bērnu rotaļu 

laukumus pagastu centros; 

-Iesaistīt ģimenes ārstus bērnu, 

jauniešu informēšanā; 

- Uzlabot skolu sadarbību ar ģimenes 

ārstiem. 

-Pašvaldībā ir nodrošināta iespēja nodarboties ar 

sportiskām aktivitātēm –sporta zālēs, trenažieru 

zālēs, sporta laukumos, izmantojot āra trenažierus, 

izstaigājot veselības takas un rotaļu laukumus 

-Īstenots projekts: Trenažieru uzstādīšana  pie 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas   

-Īstenots projekts: Sporta laukuma izveide ar 

futbola, volejbola, strītbola, pievilkšanās stieņu un 

līdzteku laukumu izveidi Variešu pagastā (2020- 

2026) 

- Spunģēnu sporta zāles paplašināšana un skatītāju 

tribīnes izveide (2020 – 2026),  

Attīstības 

nodaļa  

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

iestādes 

Ģimeņu ārstu 

prakses 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

 

 

 

ELFLA 



-Īstenots projekts: Vīpes sporta laukuma 

renovācija,  drenāžas, volejbola un basketbola 

laukuma  ierīkošana (2020 – 2026).   

-Bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas 

iespējas dabā ir pie Krustpils novada ezeriem 

makšķerējot, laivojot, slēpojot, peldoties un 

skrienot dažādas trases 

-Mazinājusies psihoaktīvo vielu lietošana jauniešu 

vidū. 

-Noorganizētas lekcijas, informatīvās kampaņas 

un tematiskie pasākumi atkarību profilaksē 

vardarbības risku novēršanā, kiberdrošībā 

 

Interešu 

izglītība un 

brīvā laika 

pavadīšana 

-Dažādot interešu izglītības 

piedāvājumu. 

-Paplašināt interešu izglītības darbību 

lauku teritorijās, uzrunājot un 

iesaistot neaktīvos bērnus un 

jauniešus; 

-Pašvaldības kultūras namos – Atašienē, 

Spunģēnos, Vīpē, Zīlānos, Variešos, Antūžos un 

Mežārē bērniem un jauniešiem tiek nodrošinātas 

iespējas dalībai pašdarbības kolektīvos, radošajās 

un sportiskajās nodarbībās, pilnveidojot  un 

attīstot savus talantus, saskarsmes spējas, veicinot 

tradicionālās kultūras saglabāšanu un attīstīšanu 

-Iepazīties ar vēsturiskiem datiem, teikām un 

nostāstiem bērniem un jauniešiem ir iespēja 

Asotes, Dzirkaļu pilskalnā, Rogāļu gravā, 

Marinzejas muižā un parkā  

-Palielinājies interešu un profesionālajā ievirzes 

izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu skaits. 

-Organizētas izglītojošas tikšanās jauniešiem ar 

dažādu nozaru speciālistiem, kuri dalās pieredzē, 

veicinot jauniešu pašizaugsmi 

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

Vides 

pārvalde 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 



-Izstrādāts Krustpils novada Jaunatnes politikas 

attīstības plāns 2020-2026.gadam 

-Organizēti neformālās izglītības pasākumi un 

apmācības 

Sociālās 

palīdzības un 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

-Organizēt ģimenēm ar bērniem 

nepieciešamos pakalpojumus un 

palīdzību atbilstoši Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā noteiktajai kārtībai un 

pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem:  

pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai,  

dzīvokļa (mājokļa) pabalsts,  

pabalsts pilngadību sasniegušiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem, 

vienreizējs pabalsts ārkārtas 

situācijās,  

pabalsts audžuģimenēm, 

pabalsts veselības aprūpes 

nodrošināšanai 

-Sociālais dienests organizē sociālo darbu, lai 

nodrošinātu palīdzību ģimenēm ar bērniem, 

izmantojot savus resursus, piesaistot citus 

pakalpojumu sniedzējus; 

- Organizē sociālo pakalpojumu sniegšanu 

ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem   

Sociālais 

dienests 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Bērnu un 

jauniešu 

nodarbinātības 

pasākumi 

-Organizēt bērnu/ jauniešu darbu 

vasarā; 

-Organizēt un pilnveidot bērnu un 

jauniešu organizācijas, kas sekmē 

lietderīgu brīvā laika pavadīšanu 

-Īstenot projektu “Proti un dari” 

jauniešu nodarbinātības veicināšanai 

-Katru vasaru  skolēniem, kuri iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs vecumā no 15 līdz 20 gadiem, ir iespēja 

reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras 

organizētajos nodarbinātības pasākumos 

pašvaldībā 

-Pašvaldībā darbojas 60. Krustpils mazpulks un 

748. Sūnu mazpulks. Latvijas Mazpulku vērtības- 

labi padarīts darbs, izpratne par demokrātiju, 

latviskums un valstiska pašapziņa.  

Attīstības 

nodaļa  

Izglītības 

iestādes 

Kultūras 

iestādes 

Pagastu 

pārvaldes 

 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets/ 

Valsts budžets 



- Gada laikā 9 jaunieši iesaistīti projekta darbā- 

motivācijas programmā 

-Sociālā dienesta rīkotajās bērnu/jauniešu vasaras 

nometnēs brīvprātīgo darbu veic 4 jaunieši  

-Izveidota sadarbība ar pašvaldības un valsts 

iestādēm, uzņēmējiem karjeras izglītības 

pasākumu veikšanai, organizēti izglītojoši 

semināri, apmācības, informatīvās karjeras dienas 

jauniešiem. 

Bērns ar īpašām vajadzībām    

 -Īstenot projektu “Atver sirdi 

Zemgalē” 

 

 

-Īstenot projektu “Proti un Dari!”  

 

 

-Nodrošināt asistenta pakalpojumu  

 

 

 

 

 

 

-Aktivizēt darbu ar skolēniem 

projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 

-Palielināta kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām 

-Attīstītas mērķa grupas jauniešu prasmes un 

veicināta viņu iesaistīšanās izglītības un aroda 

apguvē. 

- Mazināti sociālās atstumtības riski bērniem ar 

īpašām vajadzībām pārvietošanās atbalstam un 

pašaprūpes veikšanai izglītības iestādēs, saņemot 

ārstniecības pakalpojumus un iesaistoties dažādos 

sociālajos pasākumos. 

-Bērniem un jauniešiem ar smagiem un vidēji 

smagiem kustību un garīgās attīstības 

traucējumiem nodrošināti rehabilitācijas 

pakalpojumi. 

 

- Samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir ilgstoši 

neattaisnoti kavējumi un nepietiekami vērtējumi, 

Attīstības 

nodaļa  

Izglītības 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

 

 

Sociālais 

dienests 

Izglītības 

iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības 

2019- 

2023 

 

 

 

2019 – 

2020 

 

 

 

2019- 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2019- 

2022 

ESF 

 

 

 

ESF 

 

 

 

 

 

Valsts budžets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts budžets 



mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

ietvaros 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. 

 

iestādes 

Likumpārkāpumu profilakse    

Darbs ar 

bērniem un 

pusaudžiem ar 

deviantu vai 

delinkventu 

uzvedību 

-Uzvedības sociālās korekcijas plāna 

sastādīšana un īstenošana 

nepilngadīgajiem  

 

-Operatīva un profesionāla starpinstitūciju 

sadarbība problēmu risināšanā. 

 

 

Bāriņtiesa  

Sadarbības 

grupa bērnu 

tiesību 

aizsardzības 

jomā 

Izglītības 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Vecāku un 

bērnu 

izglītošana 

-Organizēt dažādu formu izglītojošus 

pasākumus vecākiem par bērnu 

audzināšanu, tai skaitā bērnu tiesību 

jautājumiem; 

- Sistemātiski ievietot pašvaldības 

mājaslapā aktuālu un izglītojošu 

informāciju vecākiem;  

- Organizēt dienas nometnes 

vecākiem kopā ar bērniem. 

-Samazinājies bērnu tiesību pārkāpumu gadījumu 

skaits 

 

 

 

 

 

 

-Vecāki mācās kopā ar saviem  bērniem pavadīt 

kopā laiku lietderīgi 

Bāriņtiesa  

Sadarbības 

grupa bērnu 

tiesību 

aizsardzības 

jomā 

Izglītības 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 

Preventīvais 

darbs 

psihoaktīvo 

vielu lietošanas 

novēršanai 

 

- Organizēt un vadīt bērnu/jauniešu 

nometnes;(tajās iekļaut tikšanos ar 

sportistiem , skatuves māksliniekiem, 

rādot pozitīvu piemēru jauniešiem) 

-Organizēt izglītojošus pasākumus 

kultūras iestādēs, bibliotēkās un 

skolās par psihoaktīvo vielu 

-Organizētas izglītojošas brīvā laika pavadīšanas 

nometnes trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 

bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām 

 

-Samazinājies atkarīgo bērnu skaits 

 

 

 

Bāriņtiesa  

Kultūras 

iestādes 

Izglītības 

iestādes 

Sociālais 

dienests 

2019- 

2023 

Pašvaldības 

budžets 



lietošanas kaitīgumu; 

- Organizēt izglītības iestādēs 

tikšanās ar bijušajiem ieslodzītajiem 

vai narkomāniem, kuri ir veiksmīgi 

socializējušies. 

 

 

-Samazinājies to bērnu skaits, kuriem ir vēlēšanās 

pamēģināt kādu psihoaktīvo vielu. 

 

  



PIELIKUMS 
Krustpils novada pašvaldības domes 

 2019. gada 24. aprīļa lēmumam 

 ”Par deleģēšanas līguma izglītības jomā noslēgšanu  

ar Jēkabpils novada pašvaldību” (protokols Nr. 5, 9. 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 24. aprīļa lēmumu ”Par deleģēšanas 

līguma izglītības jomā noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību” (sēdes protokols Nr. 5, 

9. 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, Izglītības likuma 18. un 19. pantu, 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 4., 21. un 22. punktā noteikto pašvaldības autonomu 

funkciju un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas un Dziesmu un deju svētku likuma 

izrietošus pārvaldes uzdevumus atbilstoši Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes nolikuma 

3. nodaļā noteiktajam (turpmāk – Deleģētais uzdevums). 

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 Izglītības 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: 

4.1.1.  darbības atbilstība normatīvajiem aktiem, tai skaitā, atbilstība Izglītības likumā un 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 izrakstītajiem 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 izrakstītiem 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 Izglītības 

pārvaldes vadītāju Andu Ķiploku, tālrunis 26247870, 65220736, e-pasts: 

anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv; 

8.3.2.  Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza izpilddirektoru Raimondu Spēku, 

tālrunis 27864336, e-pasts: Raimonds.Speks@krustpils.lv. 

8.4.       Ar šī līguma noslēgšanu spēku zaudē 2017. gadā 29. decembrī noslēgtais deleģēšanas 

līgums Nr. JNP/2-5/17/318, Nr. 2.1-40/17/4. 

8.5. 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 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019. gada 24. aprīlī                                                                                               

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  10.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka Atašienes bibliotēkas, Krustpils pagasta bibliotēkas, Kūku 

bibliotēkas, Mežāres bibliotēkas, Zīlānu bibliotēkas, Variešu bibliotēkas un Vīpes pagasta 

bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas 

Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un 

apstiprina Krustpils novada pašvaldības dome. 

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

 

II. Bibliotēkas lietotāji 

 

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto Bibliotēkas 

pakalpojumus. 

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošo dokumentu - pasi vai 

personas apliecību (eID). Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem, aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar 

savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumu 

ievērošanu. 

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, likumiskajam pārstāvim uzrādot 

personu apliecinošo dokumentu un iesniedzot aizpildītu Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti 

- galvojumu (2.pielikums). 

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu, aizpildītu 

Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas karšu glabāšanu trešajām personām nepieejamā vietā un 

aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas prasībām. 

9. Reģistrējoties lietotājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos 

informācijas avotus un pakalpojumus. 

10.  Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.  

mailto:novads@krustpils.lv


11.  Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai 

personai. 

12.  Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

13.  Mainoties Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas kartē norādītajai informācijai, 

Bibliotēkas lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē. 

 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 

 

14.  Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.  

15.  Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

15.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, 

interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska 

pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, 

Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana 

līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 

15.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu, 

elektronisko kopkatalogu un citiem informācijas resursiem; 

15.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;  

15.4. Bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.  

16.  Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. 

17.  Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība 

Bibliotēkā vai bibliotēkas organizētājos pasākumos noteikta šo noteikumu 4.pielikumā. 

18.  Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Krustpils 

novada dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 5.pielikumā. 

19.  Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam 

termiņam. To iespējams pagarināt izmantojot lietotāja autorizācijas datus, zvanot pa tālruni, 

rakstot e-pastu, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Ja lietotājs termiņu 

nepagarina, neatsaucas uz bibliotēkas vadītāja mutisku, rakstisku vai telefonisku 

atgādinājumu, ir parādnieks bibliotēkā 3 mēnešus un vairāk, turpmākai bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanai tiek uz laiku piemēroti ierobežojumi (nesaņemt iespieddarbus; 

saņemt tikai 1 iespieddarbu vienā apmeklējuma reizē). 

20.  Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un  

jaunieguvumiem - 10 dienas,  paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas.   

21.  Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus vai citus dokumentus. 

22.  Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus lietotājs var rezervēt, ierodoties 

Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski, izmantojot autorizācijas datus. Rezervētās 

grāmatas un citi informācijas nesēji lietotājam jāsaņem Bibliotēkā piecu darba dienu laikā. 

23.  Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no 

citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa kārtā. Par saņemto literatūru no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas lietotājam jāsedz dokumentu atpakaļ sūtīšanas pasta izdevumi. 

 

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 

 

24.  Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību 

ievērošanu: 

24.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un elektronisko kopkatalogu; 

24.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un 

vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus; 

24.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 



24.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no 

Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja 

Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav; 

24.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 

25.  Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību un/vai citi veselības traucējumi, ir tiesības 

saņemt Bibliotēkas pakalpojumus (izņemot datorpakalpojumus) savā dzīvesvietā. 

26.  Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas 

Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos 

gadījumus.  

27.  Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības 

iesniegt Bibliotēkas vadītājam. 

 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 
 

28.  Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

29.  Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru 

saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 

30.  Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai 

nodot bibliotekāram.  

31.  Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem 

un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram. 

32.  Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 

33.  Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus. 

34.  Lietotājam, kurš ir nozaudējis vai sabojājis Bibliotēkas iespieddarbus, tie jāaizstāj ar 

identiskiem vai līdzvērtīgiem cenas un satura ziņā iespieddarbiem. 

35.  Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, 

tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos 

uzrādītajām cenām.  

36.  Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības 

noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas Bibliotēkas 

lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam.  

37.  Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi 

traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas 

telpām. 

38.  Lietotājs nedrīkst pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas 

inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       K. Pabērzs 



1.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karte 

LKN __________ 
/aizpilda Bibliotēkas darbinieks/ 

 

Vārds*  

Uzvārds*  

Dzimšanas dati* 

(formātā dd.mm.gggg) 

 

Personas kods*  

Adrese*  

Telefons**  

E-pasts**  

Mācību iestāde**  

Klase vai kurss**  

* obligāti aizpildāmie lauki 

**saziņai ar bibliotēku un visu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai 

 

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu savu personas datu apstrādei, par sevi esmu sniedzis patiesus 

datus un ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, tajā skaitā, datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību un fotografēšanas un video 

ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību iepazinos un apņemos to ievērot: 

 

 

Datums _______________________             Paraksts ______________________ 

 
 

Informējam, ka: 

 

 Pārzinis -  Jūsu personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 

90009118116, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, elektroniskā pasta adrese: 

novads@krustpils.lv; 

 personas dati tiek ievadīti lietotāju datu bāzē un bibliotēka garantē to aizsardzību; 

 personas dati tiks apstrādāti tādā apmērā un kārtībā, kāds ir nepieciešams un pietiekams, lai 

nodrošinātu datu apstrādes mērķa sasniegšanu. 

 Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā: www.krustpils.lv 

 

  

mailto:novads@krustpils.lv


2.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Bibliotēkas lietotāja 

reģistrācijas karte - galvojums 

LKN __________ 
/aizpilda Bibliotēkas darbinieks/  

 
Lūdzu reģistrēt _____________________________ bibliotēkā bērnu: 

 

Vārds*  

Uzvārds*  

Dzimšanas dati* 

(formātā dd.mm.gggg) 

 

Personas kods*  

Adrese*  

Skola, klase**  

Telefons**  

E-pasts**  

Es, likumisks bērna pārstāvis: 

Vārds*  

Uzvārds*  

Telefons**  

* obligāti aizpildāmie lauki 

**saziņai ar bibliotēku un visu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai 

 

Uzņemos atbildību par bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu savlaicīgu atdošanu, 

saglabāšanu. Grāmatu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā apņemos tās aizvietot ar 

grāmatām vai naudā, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Bibliotēka piedāvā publiski pieejamas interneta darba vietas. Bibliotēka nav atbildīga 

par internetā pieejamās informācijas saturu un kvalitāti. 

 

Ar šo apliecinu, ka  / (nevajadzīgo nosvītrot) 

 

bērnam izmantot bibliotēkas interneta pakalpojumus. 

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu savu un bērna personas datu apstrādei, ar 

Bibliotēkas Lietošanas noteikumiem, tajā skaitā datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību un  Fotografēšanas un 

video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību iepazinos un apņemos tos ievērot, par sevi 

un par bērnu esmu sniedzis patiesus datus: 

 

 

   Datums _______________________    Paraksts ______________________ 

Informējam, ka: 

 personas dati tiek ievadīti lietotāju datu bāzē un bibliotēka garantē to aizsardzību; 

 personas dati tiks apstrādāti tādā apmērā un kārtībā, kāds ir nepieciešams un pietiekams, lai 

nodrošinātu datu apstrādes mērķa sasniegšanu. 

  

Atļauju Aizliedzu 



3.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība bibliotēkā 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos 

elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.  

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.  

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, reģistrējoties pie bibliotekāra 

personīgi vai pa telefonu.  

4. Darba sesijas ilgums internetā 1 stunda, datora un interneta izmantošana mācībām, darbam – 2 

stundas. 

5. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie 

Bibliotēkas darbinieka. 

6. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības noteikumi: 

6.1. patvaļīgi neatslēgt un nepieslēgt datoriekārtas elektriskajam tīklam; 

6.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti  (saspraudes, 

skavas un citi sīki priekšmeti); 

6.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru 

daļu savienojošos vadus u.c.; 

6.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 

darbinieku; 

6.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru. 

7. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par 

jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm. 

8. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 

jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka. 

9. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt uz datora cietā diska 

mapē  My Documents. 

10. Lietotājiem aizliegts: 

10.1. pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība; 

10.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas; 

10.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 

10.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes; 

10.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu 

lietotāju vai darbinieku darbu; 

10.6. atrasties pie datora vairāk kā diviem lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var 

atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku; 

10.7. spēlēt vardarbīgas datorspēles; 

10.8. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 

10.9. atrasties pie datora virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām. 

11. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta 

saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz 

vardarbību vērsta satura saites u.tml.). 

12. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to 

Bibliotēkas darbinieku. 

13. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku. 

14. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka. 

15. Lietotājs sedz Bibliotēkai materiālos zaudējumus, kas radušies viņa darbības rezultātā.  

16. Lietotājs uz noteiktu laiku zaudē tiesības izmantot datorus, ja pārkāpj šos noteikumus. 

Lēmumu pieņem Bibliotekārs. 

 



4.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 
Fotografēšanas un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība Bibliotēkā vai 

Bibliotēkas organizētājos pasākumos 

 

1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar Fizisko peronu datu apstrādes likumu un nosaka 

fotografēšanas un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Bibliotēkā, un ir 

saistoša Bibliotēkas darbiniekiem, lietotājiem, un trešajām personām, kas vēlas veikt 

minētās darbības Bibliotēkā vai Bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

2. Bibliotēkas darbiniekiem atļauts veikt Bibliotēkas lietotāju fotografēšanu un filmēšanu 

šādos gadījumos: 

2.1. Bibliotēkas funkciju veikšanai, tai skaitā nodarbību, pasākumu analīzei; 

2.2. lai veidotu un atspoguļotu Bibliotēkas dzīvi, aktivitāšu popularizēšanas sakarā ilustratīvi 

mākslinieciskiem mērķiem – fotogrāfijas vai videoattēli var tikt publicēti informatīvajos 

stendos, novada mājaslapās, sociālo tīklu vietnēs, iestādes, novada un Latvijas oficiālajos 

preses izdevumos, tematisko materiālu noformēšanai; 

2.3. žurnālistikas mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citas preses 

izdevumā, vai sižetu sagatavošanu masu medijos. 

3. Bibliotēkas lietotājiem atļauts veikt fotografēšanu vai filmēšanu Bibliotēkā vai 

Bibliotēkas organizētājos pasākumos, ja tā tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes 

vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām. 

4. Aizliegts fotografēt personas neestētiskās pozās un pazemojošās situācijās. 

5. Personai ir tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu pieprasīt, labot un 

dzēst savus un sava bērna personas datus no pārziņa veiktās datu apstrādes. 

6. Personai ir tiesības ar mutisku vai rakstveida lūgumu vērsties pie Bibliotēkas vadītāja, ja 

tiek konstatēti šīs kārtības pārkāpumi. 

7. Ar šo kārtību Bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, reģistrējoties Bibliotēkā, un aizpildot 

Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) ar savu parakstu apliecina šo kārtību 

ievērošanu.   

8. Pārzinis -  personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr. 90009118116, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, 

elektroniskā pasta adrese: novads@krustpils.lv. 
  



5.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem 

 

 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi 
 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Cena(EUR) 

Iespieddarbu un citu dokumentu 

kopēšana vai izdruka (melnbalta) 

A4 formāts no vienas 

puses 

0,07 

 A4 formāts no abām 

pusēm 

0,14 

 A3 formāts no vienas 

puses 

0,10 

 A3 formāts no abām 

pusēm 

0,20 

Iespieddarbu un citu dokumentu 

kopēšana vai izdruka (krāsaina) 

A4 formāts no vienas 

puses 

0,30 

 A4 formāts no abām 

pusēm 

0,60 

Skenēšana A4 formāta 1 lapa 0,20 

Vienas ieskenētas vienības (faila) 

nosūtīšana uz e-pastu (pēc apmeklētāja 

pieprasījuma) 

 0,15 

Informācijas ierakstīšana apmeklētāja 

CD, atmiņas kartēs vai citās 

iespējamās ierīcēs, ja to veic 

bibliotēkas darbinieks 

 0,80 

Laminēšana A4 formāta 1 lapa 0,70 

Grāmatas, tajā skaitā burtnīcas, darba 

burtnīcas u.tml. apvākošana 

 0,50 

Pasūtīšana SBA kārtā  Pasta izdevumi 

 

 

 

  



PIELIKUMS 
            Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019. gada 24. aprīļa lēmumam 

“Par lauksaimniecības zemes nomas 

 pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 5,  14.punkts) 

 
APSTIPRINĀTS  

            Ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019. gada 24. aprīļa lēmumu 

 (sēdes protokols Nr. 5,  14.punkts) 

 

Lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodika  
 

1.  Lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodika nosaka kārtību, kādā 

aprēķina Krustpils novada pašvaldībai piederošo lauksaimniecības zemes gabalu vai to 

daļu (turpmāk tekstā – Zemes gabals) nomas maksu, ņemot vērā Krustpils novada domes 

apstiprināto nomas maksas cenrādi. 

2. Nosakot Zemes gabala nomas maksu, jāņem vērā pagasta lauksaimniecības zemes 

vidējā tirgus nomas maksa gadā  par 1 (vienu) hektāru un sekojoši kritēriji, piemērojot 

korekcijas soli: 

2.1. pieejamība, piebraukšanas ērtums; 

2.2. konfigurācija;  

2.3. zemes gabala lielums (platība); 

2.4. lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība;   

2.5. augsnes iekultivētība. 

3.   Kritērijs - pieejamība, piebraukšanas ērtums: 

Kritērija raksturojums korekcijas solis 

+10% -10% 

Ja Zemes gabalam blakus atrodas ceļš, kas nodrošina netraucētu 

piekļūšanu vai blakus atrodas nomnieka īpašumā esošs zemes 

gabals, ko var izmantot, lai nokļūtu iznomājamā Zemes gabalā  

+10%  

Ja Zemes gabalam blakus neatrodas ceļš, kas atvieglo piekļūšanu 

vai blakus neatrodas nomniekam īpašumā esošs zemes gabals, ko 

var izmantot, lai nokļūtu iznomājamā Zemes gabalā  

 -10% 

4. Kritērijs – konfigurācija: 

Kritērija raksturojums korekcijas solis 

+10% -10% 

Ja Zemes gabals ir regulāras formas, kas neapgrūtina 

apsaimniekošanu. 

+10%  

Ja Zemes gabals nav regulāras formas, kas apgrūtina 

apsaimniekošanu  

 -10% 

5. Kritērijs - zemes gabala lielums (platība): 

Kritērija raksturojums korekcijas solis 

+10% -10% 

Ja Zemes gabala platība ir virs 2,0 ha +10%  

Ja Zemes gabala platība ir līdz 2,0 ha  nepiemēro 

6. Kritērijs – lauksaimniecībā izmantojamā zemes auglība: 

6.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti jeb kvalitatīvo novērtējumu izsaka  ballēs.      

      Ministru kabineta noteikumi Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” nosaka, ka 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes atkarībā no kvalitatīvā novērtējuma iedala septiņās (7) 

kvalitātes grupās: 

 



Kvalitātes grupa Balles 

I kvalitātes grupa mazāk par 10 ballēm 

II kvalitātes grupa no 10 līdz 19 ballēm 

III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm 

IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm 

V kvalitātes grupa no 41 līdz 50 ballēm 

VI kvalitātes grupa no 51 līdz 60 ballēm 

VII kvalitātes grupa vairāk par 60 ballēm 

6.2.  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teritoriālo vienību vidējo 

svērto lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums (izmantojot 

tematisko karti- LIZ kvalitatīvais novērtējums) 

Pagasts Balles 

ATAŠIENES 35 

KRUSTPILS 35 

KŪKU 50 

MEŽĀRES 40 

VARIEŠU 40 

VĪPES 45 

6.3. ņemot vērā 6.1. un 6.2.apakšpunktos noteikto vērtējumu, kritērija - lauksaimniecībā 

izmantojamā zemes auglība noteikšana:  

Kritērija raksturojums korekcijas solis 

+10% -10% 

Ja Zemes gabala kvalitatīvais novērtējums pārsniedz vismaz 

V kvalitātes grupu (41 balle un augstāk) 

+10%  

Ja Zemes gabala kvalitatīvais novērtējums mazāks par IV 

kvalitātes grupu (30 balles un zemāk) 

 -10% 

7. Kritērijs - augsnes  iekultivētība: 

Kritērija raksturojums korekcijas solis 

+10% -10% 

Ja Zemes gabals ir apstrādāts kā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme  

+10%  

Ja Zemes gabals ir neapstrādāts vai nekopts   -10% 

8. Izvērtējot visus kritērijus, iegūst lauksaimniecības zemes nomas maksu par 1 hektāru 

gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis piemērojams 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.  Zemes gabala lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā apstiprina Krustpils novada  

Zemes lietu komisija ar lēmumu. 

10. Zemesgabala nomas tiesību izsoles gadījumā izsoles sākumcena tiek noteikta ar 

Krustpils novada domes lēmumu šajā metodikā paredzētajā kārtībā. 

11. Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 EUR gadā, 

ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 

mazāka nekā 28 EUR gadā. 

12. Pagarinot zemes nomas līgumu termiņu, nomas maksa tiks noteikta atbilstoši šajā 

metodikā noteiktajai kārtībai. 

13. Līdz 2019.gada 31.decembrim ir noteikts pārejas periods, kurā spēkā esošajiem zemes 

nomas līgumiem ar līguma darbības beigu termiņu pēc 2019.gada 31.decembra nomas 

maksas pārskatīšana, piemērojot šajā metodikā noteikto kārtību, tiks veikta ar 2020.gada 

1.janvāri. 
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APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  15.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas  

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

41. panta pirmās daļas 2. punktu  

I.Vispārīgie noteikumi 

1. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- 

Komisija) ir Krustpils novada domes izveidota institūcija, kas veic Krustpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanu, nekustamā īpašuma objektu 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu organizēšanu un izskata ar objektu atsavināšanas 

procesu saistītos jautājumus (turpmāk – Pašvaldības manta). 

2. Šis nolikums nosaka nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavināšanas ierosinājuma 

izskatīšanas kārtību, mantas atsavināšanas procesu, Komisijas uzdevumus,  kompetenci un 

darba organizāciju, un nosaka atsavināšanas procesa finansēšanas un tajā iegūto līdzekļu 

izlietošanas kārtību. 

3. Komisija savu darbību veic, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu, un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Krustpils 

novada domes lēmumiem, rīkojumiem un šo Nolikumu.  
  

II. Nekustamā īpašuma atsavināšana 
4. Pašvaldības mantu var atsavināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.  

5. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu, nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt: 

 5.1. domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, jurists, pagasta 

pārvaldes vadītājs par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības īpašumu;  

5.2. zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku 

(būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;  

5.3. zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz 

kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;  

5.4. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes 

starpgabalu, kas piegul šai zemei;  
5.5. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala 

domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;  

mailto:novads@krustpils.lv


5.6. īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;  

5.7. dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā 

daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;  

5.8. kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;  

5.9. 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;  

5.10. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās 

ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala 

sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi.  

6. Pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu var ierosināt izpilddirektors, jurists, pašvaldības 

iestādes vadītājs vai centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs, ja tā pārraudzībā atrodas 

pašvaldības kustamā manta.  

 

III. Atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas kārtība 
7. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu 5.punktā minētās personas iesniedz 

pašvaldībā rakstveidā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

8. Jurists ar Komisiju, izskata iesniegtos nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumus un, 

izvērtējot pievienotos dokumentus, sniedz ierosinātājam rakstveida atbildi par ierosinājuma 

izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, nepieciešamības gadījumā norādot, kuri no 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā minētajiem dokumentiem nav iesniegti. 

9. Ja nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību 

ierosināt Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, Komisija informē 5.1.punkta 

ierosinātājus sniegt  atzinumu ierosināšanas akceptēšanai,  nesaņemot pozitīvu atzinumu   jurists 

viena mēneša laikā sagatavo atbildi par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas. 

10. Kustamās mantas atsavināšanas ierosinājumu atsavināšanas ierosinātājs pirms iesniegšanas 

pašvaldībā saskaņo ar Krustpils novada domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētāju. 

11. Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

Administratīvās nodaļas juriste, nodrošina atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā 

īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, tā novērtēšanu un dokumentu iesniegšanu izskatīšanai 

Komisijā. 

12. Atsavināšanai paredzētās pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu organizē atsavināšanas 

ierosinātājs. 

13. Dome lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsavināšanu vai 

motivētu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā 6 (sešu) 

mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas vai attiecībā uz nekustamo 

īpašumu 6 mēnešu laikā no tā ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

14. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs.  

15. Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors.  

16. Krustpils novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma un kustamas mantas atsavināšanu 

un  nomas izsoles (izņemot zemes nomu) organizē Komisija.  

 

IV. Komisijas funkcijas, kompetence un darba organizācija 
 

14. Komisijas funkcijas: 



14.1. izvērtēt Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošās mantas atsavināšanas 

ierosinājumus un sniedz atzinumu domei par mantas atsavināšanas ierosinājuma atbalstīšanu 

vai noraidīšanu; 
14.2. ierosinot domei apstiprināt izsoles noteikumus, sākumcenu,  iesaka domei otrās un/vai trešās 

izsoles sākumcenu atkārtotas izsoles gadījumā,  rīkojot izsoli ar lejupejošu soli, iesaka slepeno 

cenu; 

14.3. pēc domes lēmuma par pašvaldības mantas atsavināšanu pieņemšanas, organizēt un vadīt 

Krustpils novada pašvaldības  nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanu, izsoles, 

nomas tiesību un izsoles un īpašumu atsavināšanu, pēc domes pilnvarojuma noteikt atsavināšanai 

paredzēto pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas nosacīto cenu; 

14.4. sagatavot pirkuma līguma vai nomas tiesību līguma projektus un lēmuma projektus izsoles 

rezultātu apstiprināšanai. 

15.5. Komisija pilnvarota izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus, īstenot izsoles norisi un 

noteikt:  

15.5.1. atsavināšanai paredzētās Mantas nosacīto cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.pantu un pamatojoties uz sertificēta vērtētāja iesniegto vērtējumu;  

15.5.2. atsavināmās mantas izsoles soļa apmēru,   mantas izsoles reģistrācijas maksu un 

mantas izsoles datumu un laiku. 

16.1. Mantas nosacīto cenu nosaka ņemot vērā šādus kritērijus:  

16.1.1. mantas īpašuma tiesību noformēšanas un nostiprināšanas zemesgrāmatā izdevumi;  

16.1.2. mantas kadastrālā vērtība, kustamai mantai bilances vērtība;  

16.1.3. mantas kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas izdevumi;  

16.1.4. mantas sadalīšanas izdevumi;  

16.1.5. mantas tirgus vērtības noteikšanas izdevumi;  

16.1.6. mantas sagatavošanas atsavināšanai izdevumi.  

17. Iesaka domei priekšlikumus par atsavināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 

nosacījumiem un atsavināšanas tiesību aprobežojumiem;  

18. izskata iesniegumus un iesniedz domei lēmumprojektus par mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā vai atteikšanos no tās.  

19.  Komisijas lēmuma projektu izskata un apstiprina dome.  

20. Komisijas  darba organizācija 

20.1. Komisijas darbs notiek sēdēs, sēdes notiek pēc nepieciešamības. 

20.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas, sēdes protokolē komisijas sekretārs, kuru ieceļ no sava 

vidus. 

20.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

Lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot. 

20.4. Komisijas sekretārs kārto komisijas dokumentāciju atbilstoši apstiprinātai lietu 

nomenklatūrai. 

20.5. Komisijas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta. 

20.6. Komisija darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums. 

21. Komisijas sastāvs 

21.1. Komisiju izveido ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

ar domes lēmumu. 

21.2. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un komisijas 

sekretāru. 

21.3. Komisijas darbu vada un  organizē komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

22. Komisijas locekļu ierobežojumi  

22.1. Komisijas locekļi pieņemot lēmumu vai veicot citus šajā nolikumā minētās darbības 

izsoles procesā, nedrīkst būt izsoles tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti 

attiecīgā procesa iznākumā.  

22.2. Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas locekļi, kā arī viņu pirmās pakāpes 

un otrās pakāpes radinieki un laulātais, nedrīkst pretendēt uz atsavināmā pašvaldības objekta 



vai tā mantas īpašnieka, kopīpašnieka vai nomnieka statusu, nedz tad, kad komisija darbojas 

atsavināmajā objektā, nedz arī divus gadus pēc objekta atsavināšanas. Tiklīdz minētie apstākļi 

ir objektīvi iestājušies, katram šādam komisijas loceklim rakstiski jāpaziņo par savas darbības 

pārtraukšanu komisijā. 

 

V. Atsavināšanas procesa finansēšana un līdzekļu izlietošana 
23. Pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita Krustpils novada pašvaldības 

pamatbudžetā. Līdzekļu uzskaiti un administrēšanu veic Finanšu un grāmatvedības nodaļa.  

24.Atsavināšanas procesa izdevumu atlīdzināšanai tiek izmantoti atsavināšanas rezultātā iegūtie 

finanšu līdzekļi.  

25. Atsavināšanas izdevumos ietilpst:  

25.1.izdevumi, kas saistīti ar nekustamās mantas sagatavošanu atsavināšanai (īpašuma tiesību 

noformēšana un nostiprināšana zemesgrāmatā, kadastrālā vērtēšana, inventarizācijas lietas 

izgatavošana u.c.);  

25.2.atsavināšanas procesa organizatoriskā nodrošinājuma finansējums (pieaicināto ekspertu 

samaksa, sludinājumi, izsoļu informatīvie plakāti u.c.).  

25.3.atsavināšanas procesa tiesiskā nodrošinājuma finansējums (juridisko pakalpojumu, atzinuma 

sniegšanas apmaksa u.c.).  

26.Atsavināšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi, kas paliek pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas, paliek pagasta īpašumā un jāizlieto pagastā, kuras teritorijā atsavināta nekustamā 

manta, infrastruktūras objektu sakārtošanai un pamatlīdzekļu iegādei vai kredītsaistību dzēšanai, 

kas attiecināmas uz infrastruktūras izveidi, uzlabošanu, tiek izlietoti  ne mazāk kā 70% apmērā no 

finanšu līdzekļiem,  

27. Pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus izlieto saskaņā ar apstiprināto Krustpils 

novada pašvaldības budžetu.  

28. Kustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus 100% apmērā, atskaitot 

atsavināšanas izdevumus, ieskaita katras iestādes, kuras manta ir atsavināta, budžetā. Iestādes 

vadītājs izlieto iestādes līdzīgas kustamās mantas iegādei vai prioritāro ieguldījumu veikšanai.  

 

VI. Nobeiguma noteikumi 

29. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu persona, 

attiecībā uz kuru tas pieņemts, ir tiesīga apstrīdēt Krustpils novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  16.punkts) 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “ROZESSALA 3” -5, MEŽĀRE,  

MEŽĀRES PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.5 mājā “Rozessala 3”, 

Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.395-5, kadastra Nr.5676 900 0005, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 61 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 582/11810 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 2050. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa 

līdz 5 gadiem.  

 

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 nolikuma 2.4. un 2.5.punktā 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 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

mailto:novads@krustpils.lv
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4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 3.jūnija  līdz 

2019.gada  5.jūnija, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir A. Š, personas kods 

[dzēsts], viņa var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā 

kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

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.  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 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. brīvas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. brīvas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. 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; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 



4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2019.gada 6.jūnijā plkst. 10.00, Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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 īpašumu, 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 īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu 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 īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 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 7.13.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  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts 

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (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 īpašumu 

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 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma 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 īpašumu. 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 īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  īpašumu 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, īpašuma 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 īpašumu, 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 24. aprīlī                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  17.punkts) 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.1” -11, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

OTRĀS IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.11 mājā “Kūkas 

Nr.1”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.583-11, kadastra Nr.5670 900 8547, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 47.8 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 478/5371 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 1350. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

 

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 nolikuma 2.4. un 2.5.punktā 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 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

mailto:novads@krustpils.lv
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4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 3.jūnija  līdz 

2019.gada  5.jūnija, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. 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; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 



5.1 Izsole notiek 2019.gada 6.jūnija plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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 īpašumu, 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 īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu 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 īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

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 7.13.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  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (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 īpašumu 

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 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma 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 īpašumu. 

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 īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu 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, īpašuma 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 īpašumu, 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 24. aprīlī                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 24. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 5,  18.punkts) 

  

NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.4” -20, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

OTRĀ IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.20 mājā “Kūkas 

Nr.4”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588-20, kadastra Nr.5670 900 8528, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 38.1 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 381/14140 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 1035. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

 

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 nolikuma 2.4. un 2.5.punktā 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 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

mailto:novads@krustpils.lv
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4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 3.jūnija  līdz 

2019.gada  5.jūnija, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. 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; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 



5.1 Izsole notiek 2019.gada 6.jūnija plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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 īpašumu, 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 īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu 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 īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

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 7.13.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  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (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 īpašumu 

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 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma 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 īpašumu. 

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 īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu 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, īpašuma 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 īpašumu, 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  

 
 


