
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2019.gada 20. novembrī                                                                                             Nr. 14. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, Juriste Ilze Stupāne, Administratīvās 

nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Finansiste Baiba Voltmane. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Vija Stiebriņa, Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

- Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

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

  

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā 

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

3. Par projektu „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 

"Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes 

pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve”  

mailto:novads@krustpils.lv


4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemturi 1”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

5. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva 

apstiprināšanu 

6. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2019/16 “Decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novada 

pašvaldībā” 

7. Par zemes daļas iznomāšanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas 

izvietošanai  

8. Par atbalstu biedrībai “Augšistaba” 

9. Par nekustamā īpašuma “Silavu Kraujēni”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029 Mežāres pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļas Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

19. Par zemes ierīcības projekta „ Priži 1” apstiprināšanu 

20. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvēveri” apstiprināšanu 

21.  Par zemes ierīcības projekta „Auziņi” apstiprināšanu 

22.  Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Bērziņi” un „Lībieši” apstiprināšanu 

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

25. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu  

26. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu 

27. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

         Izpilddirektors R. Spēks informē, ka tiek turpināti darbi pagasta autobusu iepirkuma 

jautājuma, norit sarunas ar uzņēmumiem. Izpilddirektors piedalījās Biznesa forumā, kas 

notika Krustpils kultūras namā. Novembrī notika sapulce ar arodbiedrību pārstāvjiem. Notika 

tikšanās ar kultūras darba organizatoriem,  tika pārrunāts 2020. gada budžets. 17. novembrī 

notika Krustpils novada Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinības 

Mežāres kultūras namā, kurā tika pasniegti Krustpils novada apbalvojumi. 

  



Projekti realizācijā uz 30.11.2019. 

Projekti ar Eiropas Savienības un citu institūciju līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  
Meliorācijas sistēmas atjaunošana 

"Mežāre" Mežāres pagastā 

Projekts realizēts. Iesniegts noslēguma maksājuma 

pieprasījums.  

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve 

industriālās teritorijas 

sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils 

stacijas (Kazubrenči – Stacija) 

“Solījumu ceļš”  

Saņemts būvvaldes atzīme par būvniecības 

nosacījumu izpildi “Ceļam pie oglēm”. Uzsāk 

darbus. Šogad mainīs caurtekas. 

Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Kredīts piešķirts. Līgumi noslēgti, apdrošināšanas 

polises iesniegtas. Darbus uzsāks. kad būs izgatavoti 

pasūtītie logi un durvis. 

Būvuzņēmējs: SIA “LC būve” 515 302,86 EUR bez 

PVN. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera" 

Atnākusi atbilde. ka projekts apstiprināts 

Baltkrievijas valdībā.  

Baļotes ezera apsaimniekošanas 

pasākumu veikšana 

Projekts realizēts. Iesniegts noslēguma maksājuma 

pieprasījums. 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019.gadā 

2.kārta 

Projekts realizācijā. Līdz 30/11/2019 jāiesniedz 

pārskats un maksājuma pieprasījums. 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Projekts apstiprināts. Procesā līguma ar CFLA 

parakstīšana, konta atvēršana, iepirkumu plāna 

sagatavošana. 

LEADER projekti 

1. Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

2. Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Kūku laukumam būvprojekts apstiprināts Būvvaldē. 

Marinzejas muižas takai norit projektēšanas tirgus 

izpēte, no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes  

gaidām projektēšanas nosacījumus . 

 

VRAA atbalstīts valsts budžeta 

līdzfinansēts projekts “Ģimenes 

spēks ir kopā būt!” 

23.11. notiks pēdējā plānotā aktivitāte - radošās 

nodarbības amatniecības centrā Māzers. Notikušās 

trīs aktivitātes ģimenēm ar bērniem: 29.09. – 

pārgājiens, 05.10. – ekskursija, 12.10. – veselīgu 

ēdienu gatavošanas meistarklases. 

 

  

Plānotie projekti ar ES un citu institūciju finansējumu 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai LAD.   

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019.gadā 

3.kārta 

Iesniegts Zivju fondā (plānotās iegādes) drons. 

Planšetdators un kamera 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 



Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Noticis būvniecības iepirkums – 4 piedāvājumi, 

zemākā cena SIA “Ošukalns” – 722035,79 ar PVN. 

Ielu apgaismojuma uzlabošana 

novada ciemos 

Vīpes ciema apgaismojums - Objekts nodots 

ekspluatācijā. 

Vīpes pamatskolas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu pārbūve 

Procesā objekta nodošana ekspluatācijā.  

Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto 

stāvvietas izbūve Atašienes centrā 

pie kultūras nama izmantojot videi 

draudzīgus risinājumus 

Objekts nodots ekspluatācijā 

Sabiedriskā centra izveide Variešu 

ciemā - ēkas energoefektivitāti un 

vidi uzlabojoši būvdarbi pašvaldības 

īpašumā "Kokles" 

Darbi pabeigti. 

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai rekonstrukcija 

Iepirkums pabeigts, zemākā cena – SIA “CBB”, 

58561,73 EUR ar PVN.  

Energoefektīvas apkures sistēmas 

izbūves projektēšana  (Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskola) 

Noslēdzis iepirkums, saņemti četri piedāvājumi, 

zemākā cena SIA “Siltumtehserviss” – 139071,35 ar 

PVN.  

  

 

 

1. Par grozījumiem Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas nolikumā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora 

pienākumu izpildītājas Līgas Zalānes iesniegums, kurā lūdz izdarīt grozījumus skolas 

nolikumā. Iesniegumā minētie nolikuma grozījumu teksts atspoguļots lēmumā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo 

daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Izdarīt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:  

“22. Interešu izglītības nodarbības tiek organizētas atbilstoši direktora 

apstiprinātam nodarbību grafikam, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku un 

izglītojamo iesniegumiem un Vidusskolas iespējām”; 

1.2. izteikt 29.punktu šādā redakcijā: 

“29. Vidusskola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

ievērojot valsts standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu 

apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka pedagogs, 

pamatojoties uz “Pārbaudes darbu organizēšanas kārtību”.  Pārbaudījumu grafiku 

apstiprina direktora vietnieks mācību jomā katra semestra sākumā”; 

1.3. izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 



“32. Mācību priekšmetu programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai atsevišķu  

mācību jomu pedagogi izveido metodiskās komisijas. Metodiskās komisijas 

darbojas saskaņā ar “Mācību jomu metodiskās komisijas reglamentu”; 

1.4. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:  

“33. Vidusskola izmanto elektronisko skolvadības sistēmu”;   

1.5. 36. un 39. punktā vārdu “aizsardzības” aizstāt ar vārdu “apstrādes”; 

1.6. izteikt 73.punktu šādā redakcijā: 

“73. Vidusskolā ir internāts, kas nodrošina iespēju tālu dzīvojošiem 

izglītojamajiem tur uzturēties izglītības ieguves laikā. Vidusskolas internāta 

darbība pamatojas uz internāta reglamentu”. 

2. Uzdot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora pienākumu izpildītājai Līgai 

Zalānei nodrošināt nolikuma izpildi un informēt Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

atbildīgo amatpersonu par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā. 

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

 

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Mežavoti 2”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Ar 2019.gada 18.septembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 

33.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 15000  EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 15200 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja–SIA DIŽMEŽA LĀDE, 

reģ.nr.45403030008.  

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

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas ar nosaukumu  “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 003 0122,  4.54 ha platībā izsoles rezultātus - nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs - SIA DIŽMEŽA LĀDE, reģ.nr.45403030008, par pēdējo nosolīto 

cenu 15200 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar SIA DIŽMEŽA LĀDE, reģ.nr.45403030008 (turpmāk-pircējs) 

par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 003 0122,  4.54 ha platībā pirkšanu par nosolīto cenu 15200 EUR. 

3. Uzdot, Administratīvās nodaļas juristei Ilzei Stupānei, sagatavot pirkuma līgumu ar 

pircēju. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 



3. Par projektu „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-

10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - 

Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve” 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

Ziņo B. Voltmane 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 18. 

augusta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

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

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

ciematu atjaunošana lauku apvidos”; 

2. Sagatavot un iesniegt projekta „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 

"Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-

Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-

Ezermuiža" pārbūve” iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 555 447,73 

Publiskais finansējums  253 980,95 

Pašvaldības finansējums 301 466,78 

  

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

kases un līdzfinansējumu nodrošināt no Ceļu fonda līdzekļiem. 

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

 

Deputāts Juris Puriškevičs atstāj sēžu telpu  

 

4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Zemturi 1”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Ar 2019.gada 18.septembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 

27.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 7650  EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 



pēdējo nosolīto cenu 7850 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Jēkabpils rajona Kūku 

pagasta zemnieku saimniecība „Kalves”, reģistrācijas Nr.45404003651.  

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

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

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

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

nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas ar nosaukumu  “Zemturi 1” Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0377,  3.05 ha platībā izsoles rezultātus -

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs - Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku 

saimniecība „Kalves”, reģistrācijas Nr.45404003651, par pēdējo nosolīto cenu 

7850  EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība 

„Kalves”, reģistrācijas Nr.45404003651 (turpmāk-pircējs) par nekustamā īpašuma 

“Zemturi 1” Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0377,  3.05 ha 

platībā pirkšanu par nosolīto cenu 7850 EUR. 

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

ar pircēju. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

5. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un 

sastāva apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

  Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11. panta 

pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un  sastāvu. 

Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ja pašvaldības domes priekšsēdētājs 

ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju, viņš 

nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām 

personām tiek izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots un katras 

pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikums. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi 

par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 

10.1. apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā komisijas nolikumu. 

Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido vairākas 

pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc 

iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir ievēlējuši pārējo pašvaldību domju 

priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji un šā 



likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā minētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

amatpersona. 

Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka to 

komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus.  

    Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās aizsardzības un 

katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 1. un 

2.punktu, devīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 

„Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 

7.punktu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

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

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

(pielikumā).   

2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā:   

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs; 

2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes 

laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus);  

2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.6. Aknīstes novada domes priekšsēdētājs; 

2.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Jēkabpils daļas komandieris. 

2.3. Komisijas locekļi: 

2.3.1. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks;   

2.3.2. AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs;   

2.3.3. Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona komandieris; 

2.3.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Jēkabpils daļas komandiera vietnieks. 

2.4. Komisijas sekretārs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 18. aprīļa  

lēmumu “Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un 

sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 4, 21. punkts).  

 

 

Deputāts Juris Puriškevičs atgriežas sēžu telpā  

  

https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums#p10


6. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/16 “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novadā” 

 apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punkts paredz, ka 

vietējās pašvaldības dome izdot saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.  

 Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nosaka notekūdeņu 

apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu 

dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību. 

  Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11.punkts nosaka, ka 

vietējā pašvaldība organizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu 

par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 

vai slēdz līgumu ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi 

un uzturēšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 16. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 

trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, Ministru 

kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6., 11. un 17.punktu,   

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. novembra saistošos 

noteikumus Nr. 2019/16 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtība Krustpils novadā” (pielikumā – saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts). 

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. 

   

 

7. Par zemes daļas iznomāšanu SIA 

“Latvijas Mobilais Telefons”  bāzes stacijas izvietošanai 

 

 Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

Izskatot SIA „GP Systems”, reģistrācijas Nr.40003760328, juridiskā adrese: Apiņu 

iela 7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kurš ir sadarbības partneris SIA 



“Latvijas Mobilais Telefons”  jaunu bāzes staciju vietu meklēšanā, projektēšanā un 

būvniecībā, 2019.gada 7.novembra iesniegumu par iespēju iznomāt SIA “Latvijas Mobilais 

Telefons” zemes vienības daļu 6 m
2
 platībā pie Kūku bibliotēkas, pēc adreses “Kūkas Nr. 36”, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. Noma nepieciešama radio bāzes staciju aparatūras 

novietošanai un kalpos  3G, 4G tīkla pārklājuma uzlabošanu Kūku apkārtnes teritorijā.  

 SIA “Latvijas Mobilais Telefons”  radio bāzes stacijas izvietošana uz pašvaldībai 

piederošas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0236 001, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra numuru 5670 005 0236 (nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kūkas -36”, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads), reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000005236. Ņemot vērā, ka bāzes stacijas aparatūras 

novietošana saistīta ar projektēšanu un būvniecību, nomas līguma darbības periodam 

termiņam jābūt ne mazākām per 10 gadiem. 

 Iesniedzējs lūdz pieņemt lēmumu par nomas līguma noslēgšanu un līguma par 

elektroenerģijas lietošanu un pieslēgšanu pie iekšējiem tīkliem ierīkošanu. Iesniedzējs, 

piedāvā noteikt nomas maksu 150 EUR mēnesī, neieskaitot PVN 21%, kā arī apmaksāt 

elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāju radījumu. 

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

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.
1
panta pirmo un 1

1
 daļu, Civillikuma 2112.pantu, Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 5. un 6. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar “Latvijas Mobilā Telefona” SIA, reģistrācijas 

nr.50003050931, iekļaujot līgumā šādus nosacījumus: 

1.1.noteikt līguma darbības termiņu 10 gadus; 

1.2.par iznomāto zemes vienības daļu 6 m
2
 platībā, kadastra numuru 5670 005 0236 

(nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kūkas -36”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads) Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 28 EUR gadā un nekustamā 

īpašuma nodokli; 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. 

 

8. Par atbalstu biedrībai “Augšistaba” 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

2019. gada 7. novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības 

“Augšistaba” valdes priekšsēdētājas A. Rulietes iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt 

līdzekļus materiālu iegādei malkas šķūnīša izveidei.  

Malkas šķūnītis paredzēts kā piebūve pie baznīcas sienas un tā izveidi veiks 

brīvprātīgie no Unguru draudzes un biedrības.  

Nepieciešams finansiāls atbalsts materiālu iegādei – 500 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta  2. daļas 6. punktu ,21. 

panta 1. daļas un 27. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 



(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus 500 EUR apmērā biedrībai “Augšistaba” materiālu iegādei. 

Līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Biedrībai iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

9. Par nekustamā īpašuma “Silavu Kraujēni”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 13.11.2019. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Silavu Kraujēni” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000592248 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

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

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

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

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

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

par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

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

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

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

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

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

 2019.gada 10.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 

42403010964 (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr. 15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un 

noteica tā vērtību 140 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 82 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

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


zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 195 EUR. Līdz ar augstāk minēto, noteikt nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cenu 335 EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

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

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

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

panta piekto daļu un Ministru 

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

personas manta” 3.punktu,  un Iveta Dzirnes iesniegumu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Silavu 

Kraujēni”, Kūku pagastā, Krustpils novadā  (kadastra Nr. 5670 006 0622, 0.1375 ha 

platībā), par nosacīto cenu 335 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - piecus 

gadus.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

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

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

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

Pabērzs. 

 

10.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029 Mežāres pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56760040029 (platība 4,28 ha) Mežāres 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 13.decembrī zemes vienības daļai (nomas 

platība   4,28 ha) ar kadastra apzīmējumu 56760040029 Mežāres pagastā Krustpils novadā, 

2. Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 171,20 EUR gadā.     

3. Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5. Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 



11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56960060059 (platība 7,3895 ha) Vīpes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

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

Brūniņa, Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 13.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

7,3895 ha) ar kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 332.53 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56680020101 (platība 1,8179 ha) Krustpils 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 



atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 13.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

1,8179 ha) ar kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 100.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils 

pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56680010246 (platība 2,8 ha) Krustpils 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- navsis),  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 13.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

2,8 ha) ar kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 154,00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

  



 

14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56680010260 -platība 6,0 ha Krustpils 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 13.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

6,0 ha) ar kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 330.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļas Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56460060250 daļai (platība 0,6 ha “Lodes) 

Atašienes pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 



(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 18.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

0,6 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060250 Atašienes pagastā Krustpils novada. 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 28.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060271 (platība 1,3531 ha “Rasenes”) 

Atašienes pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 18.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

1,3531 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā Krustpils novada. 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 54,12 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060499 (platība 1,1782 ha “Vārpas”) 

Atašienes pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 



pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 18.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

1,1782 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā Krustpils novada. 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 47.13 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060558 (platība 1,3955 ha “Rubeņi”) 

Atašienes pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 18.decembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

1,3955 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā Krustpils novada. 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 55.82 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

  



19. Par zemes ierīcības projekta „ Priži 1” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

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

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

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

iesniegumu Nr.140-2019 par zemes ierīcības projekta ”Priži 1”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Priži 1”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 006 0003 uzsākts pēc īpašnieka S. V. pilnvarotās 

personas D. M (personas kods [..]) 2019.gada 9.oktobra iesnieguma. Nekustamais īpašums 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0217  ar kopējo platību 

10,25 ha, kam izstrādāts zemes ierīcības projekts , pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 28.februāra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 3, 

p.15). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Priži 1” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56680060217 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

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

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

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Priži 1”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0217, ar platību 

10,25 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā Nr.1 un Nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0573-  platība 7,25 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0572-   platība 3,00 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Priži 1” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0573-  

platība 7,25 ha; atstājams nosaukums “Priži 1”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un zemes 

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

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0572-  

platība 3,0 ha piešķirams jauns nosaukums „Dāras”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība 

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 28.februāra  

lēmumu (sēdes protokols Nr.3. p.15   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils 

pagasta /Priži 1/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2019.gada 29.oktobra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Priži 1” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Priži 1”,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Priži 1”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

006 0003), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 



kadastra apzīmējumu 5668  006 0217, ar platību 10,25 ha  sadalīšanai divās zemes 

vienībās, (grafiskajā daļā Nr.1 un Nr.2). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0573-  

platība 7,25 ha; atstāt nosaukumu “Priži 1”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un zemes 

lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0572-  

platība 3,0 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Dāras”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus   

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

  

20. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvēveri” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

Izskatot SIA “LLProjekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes 

iela 13,  Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214 sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena  (sertifikāts BA Nr.629,) 2019.gada 30.oktobra iesniegumu Nr.128-

2019 par zemes ierīcības projekta ”Jaunvēveri”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Jaunvēveri”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5696 004 0284 uzsākts pēc īpašnieka A. V pilnvarotās 

personas D.B. 2019.gada 12.augusta iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no divām 

zemes vienībām ar kopējo platību 9,6 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts apbūvētai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0284 – ar platību 6,5 ha, pamatojoties uz Krustpils 

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018. gada 12.jūnija lēmumu (sēdes protokols  Nr. 

8, p.3). Uz sadalāmās zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas. 

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

kadastra apzīmējumu 56960040284 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta bez piesaistes 

LKS 92 TM koordinātu sistēmai.Īstenojot projektu, jāveic atdalāmās zemes vienības 

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

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Jaunvēveri”, Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0284, ar platību 

6,5 ha  divās zemes vienībās,(grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0517-  platība 2,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0518-   platība 4,0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Jaunvēveri” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresi un nosaukumiem: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0517-  

platība 2,5 ha; piešķirams jauns nosaukums un adrese “Jaunbērzi”, Krustpils pagasts,  

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

darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0518-  

platība 4,0 ha atstājams nosaukums „Jaunvēveri”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes 

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

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 12.jūnija  lēmumu 

(sēdes protokols Nr.8. p.3  „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes pagastā 

/56960040284,Jaunvēveri/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena 

(sertifikāts BA Nr.629, derīgs līdz 20.12.2022) 2019.gada 30.oktobra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta ” Jaunvēveri” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto 

zemes ierīcības projektu “Jaunvēveri”,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

5696 004 0284), atrašanās vieta – Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696  004 0284, ar platību 6,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā Nr.1 un Nr.2). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0517-  

platība 2,5 ha; piešķirt  nosaukumu ”Jaunbērzi”  un mainīt  adresi no “Jaunvēveri” Vīpes 

pagastā Krustpils novadā uz adresi “Jaunbērzi ”, Vīpes pagasts,  Krustpils novads, LV 5238. 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0518-  

platība 4,0 ha atstāt nosaukumu „Jaunvēveri”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  
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21.  Par zemes ierīcības projekta „Auziņi” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

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

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

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 2019.gada 7.novembra iesniegumu Nr.146-2019 par 

zemes ierīcības projekta ”Auziņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, 

konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Auziņi”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 009 0035 uzsākts pēc tā (īpašnieks SIA Dižmežs, 

reģistrācijas Nr.4540305284, juridiskā adrese: “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, LV-5204) valdes locekļa Edgara Mitra 2019.gada 1.oktobra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kopējo platību 42,3 ha. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0035 – ar platību 4,7 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 27.septembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr.13, p.6  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /5694 009 0035, “Auziņi”/. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Reiņakalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56940900035 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz zemes robežu plānu, kuru 2000.gada 17. augustā 

izgatavoja VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāles Nekustamā īpašuma 

formēšanas birojs. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, 

jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

      Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Auziņi”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0035, ar platību 

4,7 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0111-   platība 0,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0112-   platība 4,2 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Auziņi” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0111-  

platība 0,5 ha; atstājams nosaukums un adrese  “Auziņi”, Variešu pagasts,  Krustpils novads 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0112-  

platība 4,2 ha piešķirams jauns nosaukums „Mākoņeži”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 27.septembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 13, p.6”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /56940090035, “Auziņi”/” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa 2019.gada 7.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Auziņi” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena 

(sertifikāts Nr.629 derīgs līdz 21.12.2022) sagatavoto zemes ierīcības projektu “Auziņi”,  



atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Auziņi”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 

009 0035), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694  009 0035 , ar platību 4,7 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1un nr.2).  

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0111- ar 

platība 0,5 ha; atstāt nosaukumu un adresi  “Auziņi”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0112-  

platība 4,2 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Mākoņeži”, Variešu pagasts, Krustpils novads un 

Zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

22.  Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Bērziņi” un „Lībieši” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena 

(sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 13. novembra iesniegumu  ”Par zemes ierīcības projektu 

zemes vienību  ”Palejnieku Bērziņi”( 5670 001 0260) un “Lībieši” (5670 001 0092), Kūku 

pagastā, Krustpils novadā par savstarpējo robežu pārkārtošanu”, apstiprināšanu, 

konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Palejnieku Bērziņi”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 001 0260) un “Lībieši”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 001 0092) robežu 

pārkārtošanai uzsākts pēc īpašnieku  -  A. E., adrese: [..], un A. L., adrese: [..], LV-5222, 

2019. gada  6. septembra iesniegumu.  

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Palejnieku Bērziņi”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 001 0260) un “Lībieši”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 001 0092) robežu 

pārkārtošanai izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

2019.gada 11. septembra sēdes protokolu Nr.12, lēmums Nr.11. „Par atļauju izstrādāt zemes 
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ierīcības projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagasta 56700010260 ”Palejnieku 

Bērziņi””un “56700010092 “Lībieši”.  

 Nekustamais īpašums “Palejnieku Bērziņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar 

kadastra numuru 5670 001 0260 sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0260 ar kopējo platību 5,2 ha. Nekustamais īpašums “Lībieši”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru 5670 001 0092 sastāv no vienas apbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0092 ar kopējo platību 0,8 ha. Līdz zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670 001 

0260 un 5670 001 0092 robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu 

sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 

TM koordinātu sistēmai. 

 Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56700010260 un 56700010092 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56700010260 (“Palejnieku Bērziņi”) - grafiskā daļā Nr.2, pievienojot aptuveni 0,1 ha lielu 

platību, atdalītu no zemes vienības 56700010092 (“Lībieši”) - grafiskā daļa Nr.1. 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības:  

1.projektētā zemes vienība 56700010092 – 0,7 hektāri,  

2.projektētā zemes vienība 56700010260 – 5,3  hektāri. 

1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 0092, platība 0,7 ha). 

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

lauksaimniecība. 

2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 0260, platība 5,3 ha) . 

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

lauksaimniecība. 

Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Lībieši”, Kūku pagasts, Krustpils novads; jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt 

esošo īpašuma nosaukumu un adresi – “Palejnieku Bērziņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 11.septembra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 12., p.11.) „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā“ un projekta izstrādātāja SIA “LL Projekti” 

sertificēta  zemes ierīkotāja Edgara Kauranena, (sertifikāts Nr.BA 629) 2019.gada 

13.novembra iesniegumu par zemes ierīcības projektu ”Palejnieku Bērziņi ” un “Lībieši” 

apstiprināšanu un ņemot vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu,  

 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670  001 

0260 un 5670 001 0092 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 5670 001 0260 

(“Palejnieku Bērziņi”) pievienojot aptuveni 0,1 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības 

56700010092 (“Lībieši”). 

1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 

001 0092, platība 0,7 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 



1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 

001 0260, platība 5,3 ha). Zemes lietošanas mērķis: 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu  un adresi – 

“Lībieši”, Kūku pagasts, Krustpils novads; 

1.4. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Palejnieku Bērziņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

Izskatot F.M., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..] 2019.gada 

8.novembra iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2018.gada  4.oktobrī ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.5-42/18/15 uz gadu. 

2. Iesniedzējai  ir  īres maksas parāds.  

3. Iesniedzēja lūdz īres līguma pagarināšanu [..] 

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

Pamatojoties  uz: 

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

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ar F. M. pagarināt 2018.gada  4.oktobrī noslēgto īres Līgumu Nr. 5-42/18/15 uz vienu 

gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu, ja nav īres maksas parāds. 

2. Uzdot F. M. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

īres  līgumu pagarināšanu. 
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3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par īres 

līguma termiņa pagarināšanu ar F. M., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav parādu.  

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

24.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 
 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 13.11.2019. 

 

Izskatot 2019.gada 7.novembra M. L., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzēja), kurā tiek lūgts piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr.4”-9, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 

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

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

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “Kūkas Nr.4”-9, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi 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, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā M. L., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr.4”-9, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  

īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. M. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja M. L., neizpilda šo 

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

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



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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar M. L., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

25. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 18.septembrī pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.11., 34) “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads atsavināšanu”, nosakot izsoles sākumcenu 25000 EUR, otrās izsoles soli 200 

EUR un izsoles reģistrācijas maksu 50 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 6.novembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2019.gada 7.novembra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

noteikumu 7.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to 

nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964” 

noteiktā tirgus vērtība 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

15400 25000 22500  1731 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu,  

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro  izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3)  ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles 

rīkošanu.   

Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot sākumcenas samazinājumu, ierosina pazemināt 

izsoles sākumcenu 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām īpašumam 

“Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5694 004 0111, 7.9  ha platībā. 



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

par nosacīto cenu  22500 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles laiku 

2020.gada 6.februārī, plkst.10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

26. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

Krustpils novada pašvaldības dome iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par Krustpils 

novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 

pieteikšanas termiņu nosakot konkrētus pieteikšanas termiņus. Pieteikšanas termiņos saņemts 

viens kandidāta pieteikums vēlēšanu komisijas locekļa amatam, kurš tika apstiprināts 

pieteiktajā amatā. Joprojām netiek nodrošināts Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 

komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktais minimālais vēlēšanu komisijas 

locekļu sastāvs – septiņi vēlēšanu komisijas locekļi.   

Ņemot vērā, ka vēlēšanu komisijas locekļu pieteikšana tiek izsludināta un termiņš 

noteikts katrā sēdē, būtu lietderīgi pieņemt lēmumu ar atrunu par vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu ar tā pagarināšanu, ja netiek saņemts pieteikumu skaits, kas 

nodrošinātu komisijas izveidošanu septiņu locekļu sastāvā.     

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 9.pantu un 11.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 13. decembrim. 

2. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam nav pieteikts neviens vēlēšanu komisijas 

locekļa kandidāts vai pieteikto kandidātu skaits nenodrošina Krustpils novada vēlēšanu  

komisijas sastāva izveidošanu, pieteikšanas termiņu pagarināt uz termiņu, kas beidzas ne 

vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās Krustpils novada pašvaldības domes sēdes.  

2. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un pagasta 

pārvaldes ēkām un publicēt pašvaldības tīmekļvietnē un laikrakstā “Brīvā Daugava”.  

3. Paziņojumā norādīt, ka piesakot kandidātu pieteikumā jānorāda uz kādu amatu 

piesaka kandidātu – uz velēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu vai uz vēlēšanu komisijas 

locekļa amatu. 

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

 

 



27. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 

23.oktobra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13., 17.- 21.p.), „Par zemes gabala nomas 

tiesību izsoles organizēšanu Atašienes pagastā” tika noteikta nomas tiesību izsole Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Atašienes pagastā, ar kadastra 

apzīmējumiem: 

 56460020014, 56460060154, 56460060591,56460060500 un 56460060501. Zemes 

lietu komisija 2019.gada 15.novembrī rīkoja nomas tiesību izsoli, uz katru zemes vienību: 

- Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460020014 izsoles pretendents nosola 

EUR 90.00  (ar sākumcenu). 

Zemes nomas tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014 daļu ar 

platību  2,0 ha ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 1  - ZS Meldri, Reģistrācijas 

Nr. 45404004784, juridiskā adrese: „Meldri” Atašienes pagasts,  Krustpils novads, LV-5211. 

- Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060154 izsoles pretendents ar 

reģistrācijas Nr.2 nosola EUR 168.00  (ar sākumcenu). 

Zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060154 ar platību 2,2 

ha ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 2  - SIA “Mazie Leimaņi”, Reģistrācijas 

Nr. 45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki” Varakļānu pagasts,  Varakļānu novads, LV-

5211. 

- Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060591 izsoles pretendents ar 

reģistrācijas Nr.2 nosola EUR 108,00  (ar sākumcenu). 

Zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060591 ar platību  

0,7028 ha   ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 2 - SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki” Varakļānu pagasts,  Varakļānu 

novads, LV-5211. 

- Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060500 izsoles pretendents ar 

reģistrācijas Nr.2 nosola EUR 162.45  (ar sākumcenu). 

Zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060500 ar platību  

0,5612 ha ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 2 - SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki” Varakļānu pagasts,  Varakļānu 

novads, LV-5211. 

- Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060501 izsoles pretendents ar 

reģistrācijas Nr.2 nosola EUR 102,55  (ar sākumcenu). 

Zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060500 ar platību  

0,5612 ha ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 2 - SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki” Varakļānu pagasts,  Varakļānu 

novads, LV-5211. 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 56460020014 (daļas 2.0 ha platībā), 56460060154, 56460060591, 

56460060500 un 56460060501 zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 

 



N

r.

p.

k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgabala 

izsoles 

sākumcena 

EUR 

Izsoles 

solis/EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, 

uzvārds vai nosaukums, kas  

nosolīja augstāko nomas maksu  

1. 5646 0020014 2,0 80,00 10,00 
ZS Meldri, Reģistrācijas Nr. 

45404004784, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 90,00 

2. 5646 0060154 2,2 88.00 10,00 
SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 

45403050803, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 168,00 

3. 5646 0060591 0,7028 28,00 10,00 
SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 

45403050803, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 108,00 

4. 5646 0060500 0,5612 22.45 10,00 
SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 

45403050803, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 162.45 

5.  5646 0060501 0,5639 22.55 10,00 
SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr. 

45403050803, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 102,55 

 
 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS Meldri, reģistrācijas Nr. 

45404004784, juridiskā adrese: „Meldri” Atašienes pagasts,  Krustpils novads, LV-5211, par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014 daļas nomu. 

3. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumus ar SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki”, Atašienes pagasts,  Krustpils 

novads, LV-5211, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060154, 56460060591, 

56460060500, 56460060501 nomu.  

4. Slēgt zemes nomas līgumus uz 6 gadiem no 2019.gada 1.decembra līdz 2025.gada 

30.novembrim.  

5. Noteikt zemes nomas maksu gadā saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem.  

6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās 

vērtības nodokli.  

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007). 

 

  



28. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

  Krustpils novada pašvaldībā 2019.gada 19.novembrī saņemts iesniegums no SIA 

’’Līvānu kūdras fabrika’’ ar lūgumu pieņemt ziedojumu 700,00 EUR Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolai 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’’ 

„par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

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

nolemj: 

1.Krustpils novada pašvaldības  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai pieņemt dāvinājumu 

700,00 EUR (septiņi simti EUR 00 centu) vērtībā. Dāvinājuma mērķis - pasākumu 

organizēšanas izdevumu segšanai . 

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Līga Zalāne lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11. 00 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

                         25.11.2019. 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

                         25.11.2019. 

  



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 10. punkts) 
 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56760040029 daļu Mežāres pagastā ar platību 4,28 ha  

zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1 Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam –zemesgabalam Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56760040029 daļai (turpmāk tekstā – 

Objekts). 

1.1.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 

350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.2.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

13.decembrī  plkst. 11.15. 
1.3.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, 

telefons 65237627, 28300194. 

2. Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Melnāsala”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56760040029 daļa, platība – 4,28 

ha, no tiem iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 4,28 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

171,20 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

mailto:novads@krustpils.lv


3. Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 17.20 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 

4.1. Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek   

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr. LV55 

UNLA  0050  0143 2307 5 
4.4. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6. Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.11.15, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26641668. 

http://www.krustpils.lv/
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4.10. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13. Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14. Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17. Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19. Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24. Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25. Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26. Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
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5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 
 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

 zemes gabala Mežāres pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56760040029 platība 4,28 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

zemes gabala Mežāres pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56760040029 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029, 4,28 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 11. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā ar platību 7,3895 ha  

zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi  
1.1 Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56960060059 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

13.decembrī  plkst. 11.30 
1.4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2. Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

Vīpes pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 

56960060059, platība – 7.3895 ha, no tiem iznomājamā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,3895 ha platībā, 

izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

332.53 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 
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3. Izsoles veids un maksājumi 

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 33.25 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050      0143 2307 5. 
4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.11.30, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Vīpes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26633737. 

http://www.krustpils.lv/
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4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes vienība ar  

kadastra apzīmējumu 56960060059,  kopējā platība 7,3895 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56960060059 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059, 7,3895 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 12. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā ar platību 1,8179 

ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 
1. Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56680020101 (turpmāk tekstā – Objekts). 

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

3. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 13.decembrī  

plkst. 10.00. 
4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56680020101, platība – 1,8179 ha, 

no tiem iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

1,8179 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

100,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

 

  

mailto:novads@krustpils.lv


3.Izsoles veids un maksājumi 

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 10.00 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 
4.Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1    Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek    

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1. reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas         

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050   0143 2307 5. 

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.10.
00

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26602676. 

http://www.krustpils.lv/
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4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680020101,   kopējā platība 1,8179 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680020101 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101, 1,8179 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 13. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils pagastā ar platību 2,8 ha  

zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56680010246(turpmāk tekstā – 

Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 

350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

13.decembrī  plkst. 11.00. 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, 

telefons 65237627, 28300194. 

2. Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Āres 2”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

apzīmējums 56680010246, platība – 2,8 ha, no tiem 

iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,8 ha 

platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

154,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

   

mailto:novads@krustpils.lv


3. Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 15.40 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda 

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050    0143 2307 5. 

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.11.00, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26602676. 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
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5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680010246 platība 2,8 ha. 

 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680010246 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010246, 2,8 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 14. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā ar platību 6,0 ha  

zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1.  Vispārīgie jautājumi 

 
1.1Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56680010260 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

13.decembrī  plkst. 10.30. 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2. Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Vāverlauks”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56680010260, platība – 6.0 ha, no 

tiem iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

6,0 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

330,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 
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3.Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 33.00 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1. reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA 

0050            0143 2307 5. 
4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.10.
30

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26602676. 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 
6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680010260 platība 6,0 ha. 

 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56680010260 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010260, 6,0 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 ________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 15. punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56460060250 daļas Atašienes pagastā ar platību 

0,6 ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie jautājumi 

 
1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvēta zemesgabala daļai Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060250 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

18.decembrī  plkst. 10.45 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Lodes”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

apzīmējums 56460060250 daļa, platība – 0,6 ha, no tiem 

iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6 ha 

platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

28,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina nav 

mailto:novads@krustpils.lv


objektu 

3.Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 2,80 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4.Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1  Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek    

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda:  

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA 

0050         0143 2307 5. 
4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.
45

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 
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4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
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5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā:  

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļa,  platība 0,6 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļai 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļu, 0,6 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

PIELIKUMS 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 16. punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā ar platību 1,3531 

ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie jautājumi 
1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060271 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

18.decembrī  plkst. 10.15 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Rasenes”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

apzīmējums 56460060271, platība – 1,3531 ha, no tiem 

iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3531 

ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

54,12 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

mailto:novads@krustpils.lv


3.Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 5,41 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050   0143 2307 5. 

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.
15

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060271 kopējā platība 1,3531ha. 

 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060271 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060271, 1,3531 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 17. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā ar platību 1,1782 

ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie jautājumi 

 
1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060499 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

18.decembrī  plkst. 10.30 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

 

2.Objekta raksturojums 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Vārpas”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

apzīmējums 56460060499, platība – 1,1782 ha, no tiem 

iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1782 

ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

47,13 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

mailto:novads@krustpils.lv


3.Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 4,71 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1. reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050          0143 2307 5. 

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.
30

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060499 kopējā platība 1,1782ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060499 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499, 1,1782 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. novembra  lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 18. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā ar platību 1,3955 

ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie jautājumi 

 
1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060558 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

18.decembrī  plkst. 10.00 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 

 
2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Rubeņi”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

apzīmējums 56460060558, platība – 1,3955 ha, no tiem 

iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3955 

ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

55,82 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

mailto:novads@krustpils.lv


3.Izsoles veids un maksājumi  

 
3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 5.58 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4.Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1.reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas          

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050   0143 2307 5. 

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.
00

, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 11.decembrim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

4.27 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

http://www.krustpils.lv/


5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā:  

1.Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2.Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

  



 

PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060558,   kopējā platība 1,3955ha. 

 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060558 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558, 1,3955ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

                 

________________ 

  



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.novembra lēmumam  

(sēdes protokols Nr.14, 5. punkts) 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils pilsētas domes 

2019.gada  2. oktobra 

lēmumu Nr.461         

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

          2019.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils novada domes  

          2019.gada ___.________________  

          lēmumu Nr._____ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu novada domes  

2019.gada ___.________________                                             

lēmumu Nr._______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Salas novada domes  

          2019.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes  

          2019.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Aknīstes novada domes  

          2019.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

SASKAŅOTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 2019.gada ____ ______________   

vēstuli Nr._______ 

 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 

Izdots saskaņā ar  

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma  

11.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir 

koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras sadarbības teritorija ir Jēkabpils pilsēta, 

Jēkabpils novads, Aknīstes novads, Krustpils novads, Salas novads, Pļaviņu novads un 

Viesītes novads. 

2. Apvienotās komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprina sadarbības teritorijas 

pašvaldību domju priekšsēdētāji. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


II. Apvienotās komisijas uzdevumi, pienākumi un tiesības 

3. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

3.1. izstrādāt komisijas nolikumu; 

3.2. analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī 

par situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, nodarītais 

kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie zaudējumi); 

3.3. koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku likvidēšanas 

darbu vadītāja lēmumus; 

3.4. koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas 

nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai 

katastrofas draudu gadījumā; 

3.5. organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai 

informētu sabiedrību par katastrofas draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem 

pasākumiem; 

3.6. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus; 

3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās; 

3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās 

aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas 

jautājumus. 

4. Komisijai ir pienākums:   

4.1. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu 

vadītājs. 

4.2. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību. 

4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma papildināšanai, precizēšanai, 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas komisijas locekļu sastāvā. 

4.4. Piedalīties sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādē, papildināšanā vai 

precizēšanā. 

4.5. Informēt komisiju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par 

situāciju katastrofas vietā. 

4.6. Nodrošināt komisiju ar visaptverošu informāciju par veiktajiem pasākumiem 

apdraudējuma pārvarēšanā. 

4.7. Ierosināt komisijai pieprasīt no valsts materiālajām rezervēm tehnisko palīdzību un 

resursus katastrofu radīto seku pārvarēšanai un likvidēšanai. 

4.8. Piedalīties pasākumos, lai novērstu un mazinātu katastrofas draudus, apzinātu 

katastrofas iespējamību, piedalītos katastrofas pārvaldīšanas, likvidēšanas un 

atjaunošanas darbos. 

4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts 

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

5. Komisijai ir tiesības: 

5.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 

amatpersonas un speciālistus; 

5.2. izveidot ekspertu grupas; 

5.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts 

materiālo rezervju resursus; 

5.4. vērsties Krīzes vadības padomē, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz civilās 

aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomu; 

5.5. koordinēt komisijā esošo pašvaldību, citu institūciju vai komersantu uzdevumu 

izpildi sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei; 



5.6. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas 

sēdes protokolā. 

III. Apvienotās komisijas struktūra 

6. Komisijas priekšsēdētājs ir Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, bet aizvieto komisijas 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks -  Krustpils 

novada domes priekšsēdētājs.  

7. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no viņa pārstāvētās pašvaldības 

nodarbināto vidus. 

8. Apvienotās komisijas sastāvā iekļauti šādu institūciju pārstāvji: 

8.1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa; 

8.2.Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes un Pļaviņu novadu 

pašvaldības; 

8.3.Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils policijas iecirknis; 

8.4.Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljons; 

8.5.AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskā daļa. 

9. Apvienotās komisijas sastāvā esošās institūcijas pārstāvja maiņas gadījumā konkrētajā 

institūcijā, automātiski par šīs institūcijas pārstāvi komisijā (komisijas locekli) kļūst 

amatpersona (darbinieks), kurš pārņem iepriekšējās amatpersonas (darbinieka) amata 

pienākumus. 

 

IV. Apvienotās komisijas darba organizācija un apziņošanas kārtība 

10. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa, vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu 

jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas 

pārvaldīšanas koordinēšanas jomā. 

11. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas vai cita komisijas priekšsēdētāja vietnieka vai locekļa ierosinājuma. 

12. Komisijas darba organizatoriskā bāze ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpas – 

konferenču zāle, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks var noteikt arī citu komisijas sēžu norises vietu un komisijas 

uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas. 

13. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes vietu, laiku, apstiprina darba kārtību, 

organizē komisijas darbu un vada komisijas sēdi. 

14. Ja komisijā izskatāmais jautājums skar tikai vienu pašvaldību, komisijas priekšsēdētājs 

var noteikt, ka komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta attiecīgās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

15. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa – 

nekavējoties) informē komisijas locekļus par komisijas sēdes laiku, vietu un darba 

kārtību. 

16. Komisijas sekretārs veic komisijas apziņošanu, izmantojot telefona sakarus un/vai 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 

17. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš par to laikus informē 

komisijas sekretāru un, ja nepieciešams, pilnvaro citu attiecīgās institūcijas vai 

komersanta pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajam institūcijas vai komersanta 

pārstāvim ir balsstiesības. 

18. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. Katram 

komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – aizvietojošā komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām, speciālistiem un komisijas 

sekretāram ir padomdevēja tiesības. 



19. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes, sagatavo komisijas sēdes protokola 

projektu un saskaņo to ar komisijas locekļiem, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas sēdē. 

Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs (komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā – atbilstoši, viņu aizvietojošais vietnieks) un komisijas sekretārs. 

Komisijas sekretārs parakstīto sēdes protokolu elektroniski nosūta komisijas locekļiem. 

20. Komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus par komisijas sēdē pieņemto 

lēmumu izpildi. 

21. Komisijas sēdes rīko ne retāk kā reizi sešos mēnešos. 

22. Komisijas sekretārs izveido komisijas apziņošanas sarakstu, aktualizē un elektroniski 

nosūta visiem komisijas locekļiem. 

23. Katram komisijas loceklim ir pienākums pēc pieprasījuma sniegt komisijas sekretāram 

savu kontaktinformāciju apziņošanas saraksta izveidošanai un aktualizēšanai, kā arī 

nekavējoties informēt komisijas sekretāru par izmaiņām savā kontaktinformācijā. 

24. Katras komisiju pārstāvošās institūcijas pienākums ir nekavējoties informēt komisijas 

sekretāru par izmaiņām savā struktūrā, kas var ietekmēt komisijas pārstāvniecību, mainot 

tās sastāvu vai pārstāvniecību nodrošinošās personas. 

 

 

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  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 20. novembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 6. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/16  

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 

Krustpils novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un  

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka:  

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un 

uzraudzības kārtību; 

1.2.  Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā 

esošus ciemus (1.pielikums), uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos 

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un šajos noteikumos noteiktās 

prasības; 

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām; 

1.4. prasību minimumu asenizatoriem; 

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību; 

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; 

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā 

Pašvaldības kompetenci minētajā jomā; 

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus; 

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir: 

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

2.2.  noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

mailto:novads@krustpils.lv


2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību 

ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas. 

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem 

terminiem. 

Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites jomā 

5. Pašvaldība nodrošina: 

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu; 

5.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, 

to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto 

prasību ievērošanas kontroli; 

5.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 

biežuma kontroli un uzraudzību; 

5.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību 

ievērošanas kontroli; 

5.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās 

uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var 

kalpot noslēgts līgums par decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 

un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta 

pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, 

pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma (pakalpojuma) summa un pakalpojumu 

sniedzēja rekvizīti; 

5.6. Pašvaldība nodrošina asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem 

publicēšanu un asenizatoru reģistra uzturēšanu. 

 

II. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām 
6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizēto kanalizācijas 

sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Pašvaldības norādītām 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu noliešanas vietām. 

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu 

formulu: 

I = B/A, kur: 

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir 

mazāks par 1, to noapaļo ar vienu zīmi aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to 

noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju; 

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens 

patēriņš mēnesī (m
3
), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3 mēnesī vai arī 

izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu; 

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros. 

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved 

retāk nekā reizi mēnesī, un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā 

(Ig) saskaņā ar šādu formulu: 

Ig = MxI, kur: 



M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem 

skaitļiem uz leju. 

Zinot Ig un I, jānosaka Ib-vienas izvešanas reize mēnešos. 

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata. 

 

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši: 

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 

īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto 

notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu 

izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā 

ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis 

uzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes 

līgumā noteikto ūdens patēriņa normu uzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē 

neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas 

ir noteikts ar ūdens mēriekārtu; 

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 

īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens 

patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto 

notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas 

sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot 

faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis 

ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma 

noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu 1,5 m
3 

mēnesī 

vienai personai. 

9. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m
3 

diennaktī, 

ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par 

šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 

vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša 

komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem. 

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā. 

 

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība 
 

11. Pašvaldības amatpersonas: izpilddirektors, komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs, 

vides un civilās aizsardzības dienesta speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji vai to 

pilnvarotās personas, ir tiesīgas: 

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu 

attaisnojuma dokumentu esamību; 

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas 

sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas 

kontrolei; 

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas 

atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz 

veiktās pārbaudes rezultātiem; 

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem. 

12. Ja 11.punktā minētajām personām ir radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu 

regulējumam, tad šīm personām ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas īpašniekam: 

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei; 



12.2. veikt rūpnieciski izgatavotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpus kārtas 

tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un 

iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai 

ekspluatācijai;  

12.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. 

Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 

paraugu analīzēm, sedz: 

12.3.1. Pašvaldība, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 

paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas 

nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās; 

12.3.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā 

kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas 

vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar 

Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību. 

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo 

kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai. 

 

IV. Prasību minimums asenizatoriem 
 

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos 

noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā. 

14. Prasību minimums asenizatoram: 

14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos 

dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos noteikumos 

noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

īpašniekiem vai valdītājiem; 

14.2. nodrošināt attaisnojoša dokumenta izsniegšanu decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas īpašniekam par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu. Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts 

līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 

darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 

adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, 

cena par sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

14.3. veikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu 

uzskaiti un līdz 1.martam iesniegt Pašvaldības administrācijā rakstveida atskaiti par 

paveikto iepriekšējā kalendārajā gadā (2.pielikums), ko asenizators ir savācis no tā 

apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, uzrādot pakalpojuma 

sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanas daudzumu konkrētā adresē, un 

pakalpojuma sniegšanas datumu; 

14.4. pārvadāt decentralizētās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim 

nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli; 

14.5. noslēgt rakstveida līgumu ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) apsaimniekotāju par decentralizētajās 

kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanu. 

 



V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība 

15. Papildus ārējā normatīvajā aktā par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām noteiktajām 

reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu 

(3.pielikums). 

16. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot 

visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Pašvaldības administrācija ir 

atzinusi, ka asenizators atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos 

saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām. 

17. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi 

noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti. 

18. Pašvaldības administrācija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē 

Pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā, Pašvaldības administrācija nosūta 

rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas 

iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi 

netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par 

neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram. 

19. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās 

darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides 

aizsardzības jomu, Pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot 

rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas Pašvaldības tīmekļa vietnē. 

Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldībai šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteikto 

informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai. 

20. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek 

norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. 

Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 19.punktā norādītā 

paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 14.3.apakšpunktā 

paredzētās informācijas iesniegšanas. 

21. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz 

Pašvaldības domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts. 

 

VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība 
 

22. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 

valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, līdz 

2020.gada 31.decembrim iesniedz Pašvaldības administrācijai vai Pašvaldības pagasta 

pārvaldei pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu 

saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugformu (4.pielikums). 

23. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai 

faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai 

valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma 

iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 22.punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz 

personiski Pašvaldības administrācijā vai Pagasta pārvaldē vai jānosūta pa pastu vai 

elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu. 

 



VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi 
 

24. Papildus ārējā normatīvajā aktā par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 

noteiktajiem, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi ir 

šādi: 

24.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

24.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja 

uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst 

Pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu 

koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu; 

24.3. nodrošināt 11.punktā minētajām personām vai to pilnvarotam pārstāvim piekļuvi 

decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas 

prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei; 

24.4. uzrādīt 11.punktā minētajām personām vai to pilnvarotam pārstāvim decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts 

līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 

darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu 

sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas 

datums, darījuma (pakalpojuma) summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

 

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu 
 

25. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu ir tiesīgas veikt 

Administratīvās atbildības likumā minētās amatpersonas. 

26. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 

personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda 

vienībām. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 
 

27. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos noteikumos un 

normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks 

vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. 

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

  



 

1. pielikums 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20. novembra   

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16  

 

Ciemi, kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 

 neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības 

 

N.p.k. Ciema 

nosaukums 

Pagasts, kura 

administratīvajā teritorijā 

atrodas ciems 

Ciemam piemērojamais kritērijs 

1. Priži Krustpils pagasts Nav izbūvēta centralizētā kanalizācijas 

sistēma 

2. Medņi Variešu pagasts Nav izbūvēta centralizētā kanalizācijas 

sistēma 

3. Antūži Variešu pagasts Iedzīvotāju blīvums mazāks par 200 

cilvēkiem uz vienu kvadrātkilometru 

4. Atašiene Atašienes pagasts Iedzīvotāju blīvums mazāks par 200 

cilvēkiem uz vienu kvadrātkilometru 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20. novembra   

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16  

 

Asenizatora  

deklarācija par _________ gadā izvesto  

notekūdeņu un nosēdumu apjomu 

 

N.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. 

Nr. 

Cisternas 

reģ. Nr. 

Izvešanas 

reizes 

gadā 

Izvestie 

m
3
 

Kam nodoti 

notekūdeņi 

       

       

       

       

 

________________ 

            (datums) 

 

_____________________________________                               __________________ 

                (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds)                                                                                                    

(paraksts) 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. pielikums 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20. novembra   

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16  

 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums vai 

vārds, uzvārds) 

 

___________________________________________________________________________

_____________ 

(reģistrācijas numurs vai personas kods) 

 

___________________________________________________________________________

______________________________ 

(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

(tālr. Nr., e-pasts) 

 

 

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  

KRUSTPILS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

 

20___.gada __.______________ 

Krustpils novada pašvaldībai, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Krustpils novada 

pašvaldības 2019. gada 20. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16 “Decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novada pašvaldībā”, 

lūdzu reģistrēt, Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē (asenizatora nosaukums) kā 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Krustpils novada pašvaldības teritorijā, 

kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem,  

___________________ ______________________________________________: 

                     (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds) 

 

Nr.

p.k

. 

Transpo

rt-

līdzekļa 

marka 

Transpor

t-līdzekļa 

reģistrāci

jas Nr. 

Transportlīdzekļ

a tips 

(A – 

autotransports, 

T – 

traktortehnika)  

Transportlīdze

kļa 

tvertnes 

tilpums  

 

Tvertnes reģ. 

Nr. (ja 

attiecināms, p., 

traktortehnikas 

gadījumā) 

Nomas 

līguma 

termiņš* 
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Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

1) līguma ar Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punkta apsaimniekotāja (īpašnieka) kopija; 

2) transportlīdzekļu nomas līguma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija, ja 

iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa 

reģistrācijas apliecībā. 

 

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

 

Datu pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, juridiskā adrese: 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt 

iesniegumu. 

 

 

 Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai pēc 

būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).* 
 

 

 

Krustpils novadā,  

20____.gada ____._____________                

_________________________________________ 
    /paraksts, paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/**

 

 

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fiziska persona 

**ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. pielikums 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20. novembra   

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16  

 

________________________________________________  
(adresāts) 

________________________________________________ 

 

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS (APLIECINĀJUMS) 

 

1. Objekta adrese 

 ______________________________________________________________  

 

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits          

___________________________________________ 

 

3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits      

________________________________________________ 

 

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?  

□ ir   □ nav  

 

4.1. Esošais vai prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī ______ m
3 

(atbilstošo pasvītrot) 

4.2. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m
3
  

 

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar 

izvedamo notekūdeņu apjomu gadā. 

 

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids: 

□ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada 

vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m
3
/diennaktī; 

□ septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur 

speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, 

smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību 

regulējošai likumdošanai; 

□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā 

tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai 

kanalizācijas sistēmu atkritumi. 

□ Cits _____________________________________________________________________ 
 (lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)  

 

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana? 

□ līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas un ekspluatācijas 

pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas 

sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu 

□ līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu 

□ pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem 

□ netiek nodrošināta  

 



7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums: 

□ 1 x mēnesī vai biežāk  

□ 1 x 2 mēnešos  

□ 1x ceturksnī  

□ 1 x gadā   

 

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes (bedres) tilpums: 

□ < 3m
3
  

□ 3 līdz 5 m
3
  

□ 5 līdz 10 m
3
  

□ > 10 m
3
  

 

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām: 

□ 1 x mēnesī vai biežāk  

□ 1 x ceturksnī  

□ 1x gadā  

□ retāk kā 1x gadā, _______________________________________________  

 
 (norādī termiņu cik bieži) 

 

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________   
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu) 

 

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem? (atbilde jāsniedz, 

ja blakus īpašumam atrodas vai tiek izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli) 

□  jā  

□  nē  

 

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem? 

□  2020.gada laikā  

□  līdz 2021.gada 31.decembrim  

 

Datu pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, juridiskā adrese: 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt 

iesniegumu. 

 

 Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei (reģistrēšana, glabāšana, 

izmantošana, nodošana) saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 

20.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/16 “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novada pašvaldībā”.* 
 

 

Krustpils novadā,  

20____.gada ____._____________                       __________________________________ 
        /paraksts, paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/**

 

 

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fiziska persona 

**ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija 

 

 

 

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  

 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 2019/16  

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību  

Krustpils novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru 

kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās 

funkcijas (komunālo kanalizācijas pakalpojumu organizēšana 

pašvaldības iedzīvotāju interesēs) izpildi, aizsargātu cilvēku 

dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinātu Krustpils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikto komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.   

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaimniekošanas 

kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību, prasības 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam 

aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai, prasības 

decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu 

apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai un 

atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu mērķa grupa ir Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu īpašnieki un valdītāji un asenizācijas pakalpojumu 

sniedzēji.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz 

mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 

veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir Krustpils novada Komunālās 

un saimniecības nodaļa.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā iedzīvotāju priekšlikumi 

netika saņemti. Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils 

novada pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 
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