
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 22.jūlijā Nr.11. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis; sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa;  juriste Ilze Stupāne; 

Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko; Vides un civilās aizsardzības dienesta 

vadītājs Ilmārs Luksts; galvenās grāmatvede Daina Turkopole, speciāliste jaunatnes, tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomās Angelina Smirnova, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa; Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska  

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” darbiniece I.Nereta. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti   Dace Broka un Pēteris Gravāns attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

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

 Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu; 

 Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu. 

K.Pabērzs informē, ka 20.07.2015. saņemts iesniegums no SIA “SKUBA FILMS” ar lūgumu 

Krustpils novada domei izskatīt iespēju atbalstīt dokumentālās TV filmas “Meža māsas” izveidi. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Deputāts Dz. Skalbe ierosina šo iesniegumu  izskatīt komiteju sēdēs.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 
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Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

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

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

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Daugavas upes zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi un līguma 

slēgšanu ar Vides risinājumu institūtu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2015/5 „Par licencēto 

makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes ezerā” un 

paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālos 

aktīvos” 

4.  Par līdzdalību humānās palīdzības sniegšanas projektā “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” 

5. Par atbalstu sporta deju dejotājiem 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

7. Par pašvaldības kustamās mantas otro izsoli 

8. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā 

9. Par Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

10. Par dalību projektā „PROTI UN DARI” 

11. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības  komisiju sastāvos 

12. Par  Krustpils novada pašvaldības  Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju 

13. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

14. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

16. Par zemes vienības iznomāšanu  Mežāres pagastā 

17. Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

18. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

20. Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

22. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā  

23. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  („Vēsmiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads) 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  („Mežvidi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

27. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu 

28. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

 

 

 



 

Izpilddirektora informācija 

 

Mēnesis bija darbīgs, jo bija Novada svētki Atašienē, bija jauniešu Dziesmusvētki. Gājiens, 

kas bija paredzēts kā kulminācija Dziesmusvētkiem, naktī tika atcelts un no rīta tika atļauts iet 

brīvprātīgi. Līdz ar to daudzas pašvaldības, tai skaitā arī mēs, vairs nespēja ierasties uz gājienu. 

Mūsu bērni gāja vieni paši. Mūsu bērni ne ar ko nesaslima, visi bija veseli, visi bija ļoti paklausīgi, 

visur ieradās laikā un nesagādāja nekādas problēmas. Par to paldies viņiem.  

Deputāte V.Stiebriņa jautā par Dziesmusvētku biļetēm. Paskaidro izpilddirektors 

R.Ragainis. 

Kūku pagastā notika ikgadējie sporta svētki. Piedalījās 11 komandas.   

Pēc iepriekšējās domes sēdes notika konkurss “Sakoptība sētā un attīstība pagastā”. Annas 

dienā Atašienē tiks apbalvotas labākās sētas, labākais pagasts, labākais uzņēmums. 

24.jūlijā “Vīraksne” svin 30 gadu jubileju.  

Deputāte I.Jaksone papildina, ka arī Variešos bija Sporta svētki. Tie bija ļoti labi apmeklēti.  

R.Ragainis informē, ka Variešos bija gan futbola laukums, gan volejbola laukums, gan 

atrakcijas, gan virves vilkšana. Svētki tiešām bija skaisti, patīkami, un cer, ka tradīcija turpināsies. 

Deputāte V.Stiebriņa jautā par ēdināšanu skolās, par iepirkumu un tā nosacījumiem. 

Paskaidro izpilddirektors R.Ragainis. 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs informē, ka iepirkumā uzvarējusī firma ir uzaicināta slēgt 

līgumu. Variešu sākumskolā 3. augustā jāsāk ēdināt.  

 

 

 

 

1. 

Par Daugavas upes zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi un līguma 

slēgšanu ar Vides risinājumu institūtu 

Ziņo I.Luksts 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

16.07.2015.Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā O.Stalidzāns, atbild I.Luksts, papildina K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. Informē 

K.Pabērzs. 

 

No Kokneses novada domes saņemts aicinājums sadarbībā ar Pļaviņu novadu, Kokneses 

novadu, Aizkraukles novadu, Jaunjelgavas novadu, Salas novadu un Jēkabpils pilsētu izstrādāt 

Daugavas upes, posmā no Aizkraukles līdz Jēkabpilij, kopēju zivsaimnieciskās apsekošanas 

stratēģiju, kā rezultātā tiktu izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas būtu kā 

pamats tālākai rīcībai Daugavas upes apsaimniekošanā un izpētē. 

Stratēģiju izstrādās Vides risinājumu institūts un to veido vairākās pozīcijās: 

1. Pieejamās informācijas apkopošana par zivju sabiedrības stāvokli; 

2. Izpētes veikšana 2015. gada jūlijā/augustā sadarbojoties ar Igaunijas Dabaszinātņu 

Universitātes pētniekiem; 

3. Sadarbojoties ar pašvaldību, iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un zinātniekiem izstrādāt 

praktisku zivsaimnieciskās apsekošanas stratēģiju; 



4. Izstrādāt Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un saskaņot tos ar atbildīgajām 

institūcijām. 

Krustpils novada pašvaldības valdījumā Krustpils pagastā Daugavas daļa ir 190 ha, 

izmaksas par darbu veikšanu ir EUR 1121,33 (t.sk. PVN 21%). 

Zemes pārvaldības likums nosaka: 

15. pants. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība 

(2) Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras 

piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai 

un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija 

vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu 

darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā 

saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības. 

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

likuma 5. panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar Vides risinājumu institūtu par zivsaimnieciskās apsaimniekošanas 

stratēģijas izstrādi Daugavas upes posmam, kurš atrodas Krustpils novada, Krustpils 

pagasta teritorijas robežās, garantējot finansējumu EUR 1121,33 (viens tūkstotis 

viens simts divdesmit viens euro 33 centi). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītāju Ilmāru Lukstu. 

 

 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2015/5 „Par licencēto 

makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes ezerā” 

un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

Ziņo I.Luksts.  

Informē K.Pabērzs. 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības 

likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 

"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 3., 7. un 13.punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus 

Nr.2015/5 „Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils 

novada Baļotes ezerā” (pielikumā).  



2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un 

elektroniskā veidā) LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ja Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā 

atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Krustpils Novadnieks” un 

izlikt redzamā vietā domes ēkā. 

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 

materiālos aktīvos” 

Ziņo K.Pabērzs. 

Informē I.Stupāne. 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

 Krustpils novada dome, izskatot 2015.gada 15.jūlija SIA „Mežbrēķi” iesniegumu „Par 

lauksaimniecībā izmantojamo un meža zemju meliorācijas sistēmas Mežāres pagastā, Krustpils 

novadā pārbūves būvniecības ieceri ”,  kurā lūdz atbalstīt un uzņemties vadību  z/s „Jaunkļaviņi”, 

z/s „Mavrjāņi”, F. B., N. B. un SIA „Mežbrēķi” rosināto būvniecības ieceres, kopprojektu 

realizāciju realizācijā par mitruma režīma uzlabošanu saimniecību un Krustpils novadam 

piederošajās zemēs: kadastra apzīmējumi 5676 004 0073 un 5676 004  0029, konstatēja: 

1.  Būvniecības iecere paredz veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi aptuveni 200 ha kopplatībā 

lauksamniecībā izmantojamās  un meža zemēs. 

2. Latvijas lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam, ir identificēti atbalstāmie 

pasākumi, tai skaitā apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.” 

3.  Ministru kabineta 31.10.2014. noteikumos Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumiem „Ieguldījumi 

materiālos”, 1.3. punktā noteikts atbalstāmais apkšpasākums – „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības  un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ”  (pasākuma kods – 4.3.).” 

4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  2.punktu pašvaldību 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

5. Civillikuma 1084.panta pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu 

sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums. 

6. Krustpils novada piedalīšanās šajā projektā nepieciešama, jo pašvaldībai piederošā zeme 

atrodas tieši pārbūvēt plānotā objekta centrā un caur tās grāvjiem tiek nodrošināta liekā 

mitruma novadīšana no tai pieguļošām zemēm. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 07.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un 31.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā 

pasākumam „Ieguldījumi materiālos aktīvos””, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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



Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

Atbalstīt  Krustpils novada pašvaldības līdzdalību valsts un Eiropas Savienības  atbalstu 

pasākuma „Ieguldījumi materiālos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

 

 

 

4. 

Par  līdzdalību humānās palīdzības sniegšanas projektā 

“Pašvaldību palīdzība Ukrainai” 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 16.07.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

            Izskata Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk- LPS) 2015.gada 25.jūnija vēstuli Nr. 

0620151916/A1337 „Par pašvaldību palīdzību Ukrainai”. LPS vēstulē  norāda, kā pēc Ukrainas 

reģionālo un vietējo pašvaldību savienības lūguma palīdzēt ar materiāli tehnisko nodrošinājumu 

kara hospitālim un ārstniecības iestādēm. LPS ir vienojusies ar Latvijas Sarkano Krustu par 

sadarbību humānās palīdzības sniegšanā Čerņogorskas kara hospitālim un ārstniecības iestādēm. 

Līdz ar minēto LPS savā vēstulē aicina pašvaldības izvērtēt palīdzības sniegšanas iespējas, un 

palīdzības sniegšanas gadījumā, lūdz pieņemt lēmumu līdz 2015.gada 1.augustam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un 

apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē 

Nr.C03-07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas 

Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Piešķirt līdzekļus EUR 700.00 apmērā no Krustpils novada nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas 

Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas 

Sarkanā Krusta ziedojumu kontu.  

2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt 

humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”. 

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts” koordinēs medikamentu un medicīnas preču iegādi un piegādi Ukrainas 

Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.  

 

 

 

5. 

Par atbalstu sporta deju dejotājiem 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

 



              Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 15.jūnijā ir saņemts Krustpils novada iedzīvotājas 

L. R. iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt meitas S. R. un viņas deju partnera dalību sporta 

deju nometnē, kas notiks no 2015.gada 9.-18.augustam Mālpilī. Kopējās izmaksas dalībai nometnē 

sastāda EUR 500, kur vecāki var samaksāt pusi no finansējuma. 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

       Piešķirt dotāciju EUR 250 apmērā sporta deju nometnes izdevumu segšanai, kas norisināsies 

no 9.-18.augustam Mālpilī, Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājai S. R., novirzot finansējumu 

no budžetā sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, norēķinu veicot pēc nometnes 

organizētāja piestādītā rēķina. 

 

 

 

6. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 16.07.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

 Krustpils novada dome 2015.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.7., 38)  „Par 

zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. Lēmumā noteiktais atsavināšanas veids- atsavināt, pārdodot 

izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra numurs 5694 003 0129 ar 

kadastra apzīmējumu 5694  003 0238, ar kopējo platību 2.31 ha. Lēmumā apstiprināta 

zemesgabala, nosacītā cena (izsoles sākumcena) EUR 4 461.12. 

 2015.gada 10.jūlijā notika zemesgabala „Mežavoti 3” Variešu novads, Krustpils pagasts, 

izsole (protokols Nr.5), piedaloties vienam pierobežniekam, izsole netika rīkota,   un zemesgabals 

tika pārdots par sākumcenu.  

Saskaņā ar domes apstiprināto izsoles noteikumu 5.19.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš 

nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība 

starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksājis 

nodrošinājumu EUR 446.11. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic 

atlikušais maksājums par zemesgabala „Mežavoti 3” Variešu novads, Krustpils pagasts, pirkumu 

- EUR 4015.01. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un saskaņā 

ar Krustpils novada domes 2015.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.7., 38)  „Par zemes 

vienības (starpgabala) „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5.21.apšpunktu, Krustpils 

novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas 2015.gada 10.jūlija sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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



Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

1. Apstiprināt 2015.gada 10.jūlijā rīkotās izsoles par nekustamā īpašuma "Mežavoti 3" 

Variešu  pagastā, Krustpils novadā (kadastra Nr.5694 003 0129 ar apzīmējumu: 

5694 003 0238), ar kopējo platību 2.31 ha,  rezultātu, noteikt izsoles uzvarētāju – J. D., 

personas kods  [..], adrese – [..]. 

2. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic maksājums- EUR 

4015.01 (Četri tūkstoši piecpadsmit euro 01 euro cents) apmērā par zemesgabala 

„Mežavoti 3”, kadastra Nr. 5694 003 0238, pirkumu, summu pārskaitot uz Krustpils 

novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009118116, kontu LV55 UNLA 0050 0143 2307 5.  

3. Krustpils novada domes juristei sagatavot pirkuma līgumu.  

 

 

 

7. 

Par pašvaldības kustamās mantas otro izsoli 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 16.07.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

Informē I.Stupāne. Jautā J.Pastars, atbild R.Ragainis. 

 

 Krustpils novada dome 2015.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu  (protokols Nr.9,49)  „Par 

pašvaldības kustamās mantas izsoli”, atbilstoši apstiprinātiem izsoles noteikumiem,  uz 2015.gada 

10.jūliju tika izsludināta, transportlīdzekļa  VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 

6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001. izsole, ar izsoles sākumcenu 4500 EUR.  

 Izsolē nepiedaloties pretendentiem, atzīt 2015.gada 10.jūlija rīkoto kustamas mantas - 

transportlīdzekļa- VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 

09.07.2001.,  odometra rādījums 448 000 km, nākoša TA 30.12.2015. degviela – D,  izsoli par 

nenotikušu. 

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

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

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.  

Ņemot vērā augstāk minēto, noteikt (pazemināto) transportlīdzekļa sākumcenu 4050 EUR, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs  ( 1 balss) , Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Noteikt transportlīdzeklim  VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 

1.reģistrācijas datums 09.07.2001., nosacīto cenu 4050 EUR (Četri tūkstoši piecdesmit 

euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

3.  Izsoli veikt Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

4. Ar izsoli saistītos sludinājumus, nodrošināt un  ievietot sabiedrisko attiecību speciālistam. 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9


8. 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

 Izskatot Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.110 zvērinātas tiesu izpildītājas Indras 

Andrejevas  pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu (izpildu lietā Nr. 

00072/110/2015), kas tiek vērsta uz H. R., personas kods [..], piederošo nekustamo īpašumu, [..].  

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums H. R. izriet no zemāk minētiem 

administratīviem aktiem, kuri saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

76.panta ceturto daļu un 79.panta pirmo daļu ir kļuvuši neapstrīdami: 

 H. R. izsūtītie maksājuma paziņojumi: 22.02.2011. Maksāšanas paziņojums 7-511-4080, 

kas stājās spēkā 22.03.2011. un kļuva neapstrīdams 22.03.2011.,15.02.2012. Maksāšanas 

paziņojums 7-512-2898, kas stājās spēkā 15.03.2012. un kļuva neapstrīdams 15.03.2012., 

30.05.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-5274, kas stājas spēkā 30.06.2012. un kļuva 

neapstrīdams 30.06.2012., 15.02.2013. Maksāšanas paziņojums 7-513-3872, kas stājās spēkā 

15.03.2013. un kļuva neapstrīdams 15.03.2013. , 25.11.2013. Maksāšanas paziņojums 7-513-

5437, kas stājas spēkā 25.12.2013. un kļuva neapstrīdams 25.12.2013., 10.02.2014. Maksāšanas 

paziņojums 7-514-3118, kas stājās spēkā 10.03.2014. un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 

25.11.2014. Maksāšanas paziņojums 7-514-5294, kas stājas spēkā 25.12.2014. un kļuva 

neapstrīdams 25.12.2014., 05.02.2015. Maksāšanas paziņojums 7-515-2266, kas stājās spēkā 

05.03.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015.  

     Nodokļa maksājumi nav veikti. 

 H. R. ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 

nekustamo īpašumu [..] Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0107, summā EUR 97.38. 

 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta trešo daļu, ja nekustamais 

īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, 

kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda, nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa 

maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Nodokļa nomaksas diena ir diena, 

kad pašvaldības budžets maksājumu ir saņēmis. Nodokļa maksātājam ir pienākums maksājuma 

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo, trešo, piekto, septīto daļu. 29.panta otro daļu, un likuma 

,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo, otro un trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 363.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no H. R., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu [..], Krustpils novads, kadastra [..],  summā EUR 97.38.  

2. Nodokļa maksājuma veikšanas dienā maksātājam jāprecizē informācija par parāda apmēru. 

3. Piedziņu vērst uz H. R. naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 



4. Nodokļa parādu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. LV55UNLA005001432075. 

5. Sūdzību par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi 

var iesniegt 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību. Sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc 

pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt valsts nodevas samaksu izpildu dokumentu 

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot 

Lēmumu – Izpildrīkojumu. 

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

 

 

 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

Ziņo K.Pabērzs 

Informē A.Rutko. Izsakās K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Nodrošinot pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā fonda pienācīgu 

uzturēšanu un novērstu tā tehniskā stāvokļa pasliktināšanos tiek noteikta apsaimniekošanas maksa 

dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām  normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.1 pantu, likuma "Par 

pašvaldībām"14.panta otrās daļas 3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. 

apakšpunktu (pašvaldības domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri vai nomu), atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

 

1. Dzīvojamās mājās, kuru vienīgais īpašnieks ir pašvaldība, dzīvojamās mājas koplietošanas 

telpu un zemes uzturēšanas un pārvaldīšanas (apsaimniekošana) izdevumu daļas maksa 

tiek noteikta 0,17 EUR/m²  mēnesī.  

2. Daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļi pieder privātpersonām un arī pašvaldībai, 

apsaimniekošanas maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši katras konkrētās daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas tāmei vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. 

3. Kopīpašuma apsaimniekošanas tāmes vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu 

kopijas  1(viena) mēneša laikā jāiesniedz Krustpils novada pašvaldības grāmatvedībā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 1.augustu.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram un 

pagastu pārvalžu vadītājiem. 



 

 

10. 

Par dalību projektā „PROTI UN DARI” 

Ziņo A.Smirnova. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Smirnova, atbild I.Rūsiņa. izsakās K.Pabērzs, I.Rūsiņa. 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 16.07.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

          Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014 – 

2020. gada plānošanas perioda darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas  ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu un aicina pašvaldības piedalīties 

projektā. 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un 

veicināt šo jauniešu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, 

kurus īsteno NVA un Valsts Izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. 

Projekta mērķa grupa – jaunieši vecuma no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, 

neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada septembris – 2018. gada decembris. 

 

Krustpils novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais 

finansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota:  

 

 2015. g. 2016. g. 2017.g. 2018.g. Projektā 

kopā: 

Sasniedzamā iznākuma 

rādītāja kvota vai projektā 

iesaistāmo mērķa grupas 

jauniešu skaits 

4 8 9 6 27 

Kopējais pieejamais 

finansējums (euro), tajā 

skaitā: 

6256,80 12513,60 14077,80 9385,20 42233,40 

Mērķa grupas jauniešu 

profilēšanai pieejamais 

finansējums (euro) 

364,32 728,64 819,72 546,48 2459,16 

Mērķu grupas jauniešu 

individuālo pasākumu 

programmu īstenošanai 

(euro) 

5892,48 11784,96 13258,08 8838,72 39774,24 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes 

un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija 



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Uzsākt projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu un sadarbības līguma ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru slēgšanas procesu no 2015. gada 3. ceturkšņa. 

2. Noteikt par projekta īstenošanu atbildīgo personu Krustpils novada pašvaldības Plānošanas 

un attīstības nodaļas speciālisti jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā, e-pasts: 

angelina.smirnova@krustpils.lv, telefons 65237628. 

3. Pašvaldība apņemas īstenot projektā “PROTI un DARI!” par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem: 

 Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanu, kā arī 

informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

 Projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā teritorijā; 

 Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas 

jauniešu profilēšanas nodrošināšanā un 20 % apmērā projekta noslēgumā) un 

nepārtrauktu finansējuma plūsmu projekta īstenošanai; 

4. Pašvaldība apņemas īstenot projektā “PROTI un DARI!” par projekta budžeta līdzekļiem: 

 Sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi; 

 Projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas 

jauniešu mentoru) piesaisti; 

 Projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģisko partnerus. 

5. Pašvaldība apstiprina esošās situācijas aprakstu mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā 

pašvaldībā (informācija pielikumā). 

 

 

 

11. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības  komisiju sastāvos 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 16.07.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

 Izskata 2015.gada 12.jūnija Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas Mirdzas 

Zirnītes iesniegumu par atteikšanos darboties Krustpils novada pašvaldības apstiprinātās 

komisijās: Iepirkumu komisijā; Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā; Apstādījumu aizsardzības komisijā. 

 Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka tikai dome var 

ievēlēt  pašvaldības  pārstāvjus  un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 

darba grupās. Līdz ar to, ja dome ievēl komisijas sastāvus, tad  pēc analoģijas domei ir  pienākums 

pieņemt lēmumu par izslēgšanu no komisijas sastāva.  

Ņemot vērā M.Zirnītes iesniegumu un augstāk minēto, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 



1.  Izslēgt Mirdzu Zirnīti no  Iepirkumu komisijas; Krustpils novada pašvaldības 

Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas un no Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva. 

2.  Kancelejai par darbības pārtraukšanu komisijās paziņot Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļai. 

 

 

12. 

Par  Krustpils novada pašvaldības  Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

I.Jaksone ierosina par  Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju iecelt 

Ilzi Stupāni. 

Informē K.Pabērzs. 

  

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka tikai dome var 

ievēlēt  pašvaldības  pārstāvjus  un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 

darba grupās. Šā likuma 61.pantu, Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo un sesto daļu un 

Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 3.1.punktu,kas nosaka, ka  dome no 

ievēlētās komisijas sastāva ieceļ komisijas priekšsēdētāju. 

 Pēc izmaiņām komisijas sastāvā, domes apstiprinātais komisijas sastāvs ir Pēteris Gravāns, 

Kārlis Stars, Ilze Stupāne, Irina Lauva, Andris Rutko. Atbilstoši komisijas nolikumam, no 

komisijas vidus ir ievēlēts  komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ilze Stupāne.  

 Ņemot vērā apstākli, ka Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs izbeidzis pildīt komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus,  domei ir jāieceļ/jāievēl Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs no 

iepirkumu komisijas vidus, balstoties uz  2015.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas ierosinājumu  sagatavot atsevišķu lēmuma projektu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

Iecelt par Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Ilzi Stupāni 

 

 

13. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Izskata  A. D. 2015.gada 9.jūnija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 005 0300, 0.2693 ha platībā iznomāšanu.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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



paredzētajos gadījumos,  saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – 

ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt A. D. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0300 – 0.2693 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata A. F. 2015.gada 8.jūnija iesniegumu par zemes  iznomāšanu mazdārziņam-  0.034 

ha platībā.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos, saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – 

ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt A. F. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0296 -0.034 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.7. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

 

15. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata N. G.  2015.gada 8.jūnija iesniegumu par zemes  iznomāšanu mazdārziņam -  0,02 

ha platībā.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos, saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – 

ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt N. G. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0296 -0.02 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.5. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata Mežāres pagasta zemnieku saimniecība "Jaunpļaviņas", reģ.Nr. 45401020927, 

adrese Krustpils nov., Mežāres pag., ”Zundāni”, 29.jūnija iesniegumu par zemes  vienības 5676 

004 0053 – 3.4 ha platībā un zemes vienības 5676 004 0054 – 3.5 ha platībā nomu. 

Krustpils  novada pašvaldība, izskatot  Mežāres pagasta zemnieku saimniecības 

"Jaunpļaviņas" iesniegumu, konstatēja: 

1. Nekustamais īpašums „Dundursala” Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 

004 0053, kadastra apzīmējums 5676 004 0053, platība 3.4 ha un zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5676 004 0054, 3.5. ha platībā, ir Krustpils novada pašvaldības valdījumā. 



2. Uz zemes vienības ar  kadastra apzīmējums 5676 004 0053, platība 3.4 ha ir ēkas (būves) ar  

kadastra apzīmējumu 5676 004 0053 001, 5676 004 0053 002, 5676 004 0053 003, 5676 

004 0053 004, 5676 004 0053 007, 5676 004 0053 008. Ēku (būvju īpašnieki: Viktorija 

Kostaņana, Sergejs Puzovs). Zeme zem ēkām būvēm un ceļiem, kopā ir 0.500 ha platībā. 

Lauksaimniecības izmantojamā zeme ir 2.9 ha platībā. 

3. Zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 5676 004 0054 - 3.5. ha platībā ir lauksamniecības 

zeme. 

   Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 

neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt  Mežāres pagasta zemnieku saimniecībai "Jaunpļaviņas", reģ.Nr. 45401020927, 

adrese: Krustpils nov., Mežāres pag.,” Zundāni”, zemes vienības daļu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0053 – 2.9 ha platībā,  visu  zemes vienību ar  kadastra 

apzīmējumu 5676 004 0054-  3,5. ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

 

 

17. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata  E. Ž. 2015.gada  9.jūnija iesniegumu par zemes  vienības 5668 006 0356 – 0.7566 

ha platībā nomu. 

Krustpils  novada pašvaldība, izskatot  iesniegumu, konstatēja, ka nekustamais īpašums 

„Sulas”,  Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra apzīmējumu 5668 006 0356 - 0.7556 ha 

platībā, ir Krustpils novada pašvaldības valdījumā.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 



neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt  E. Ž. zemes vienību ar  kadastra apzīmējums 5668 006 0356 – 0.7556  ha 

platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

18. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata  D. P. 2015.gada 9.jūnija iesniegumu par zemes  iznomāšanu  zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165, „Lieli Ierniņi” -  0.15 ha platībā, mazdārziņu lietotājshēmas 

Nr.40.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 

neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt D. P. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0165, 0.15 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.40. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  



 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata L. O.  2015.gada 9.jūnija iesniegumu par zemes  iznomāšanu  zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165, „Lieli Ierniņi” -  0.15 ha platībā, mazdārziņu lietotājshēmas 

Nr.47.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 

neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt L. O. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0165 - 0.15 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.47. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

20. 

 Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata I. Š. 2015.gada 7.jūlija iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5696 005 0186, 1.00 ha platībā iznomāšanu. 



Krustpils  novada pašvaldība, izskatot  iesniegumu, konstatēja, ka  nekustamais īpašums 

„Dūkste”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra apzīmējumu 5696 005 0186, platība 1.00 ha, 

ir Krustpils novada pašvaldības valdījumā, ir lauksamniecības zeme. 

   Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 

neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt I. Š. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0186 – 1.00 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

21. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata  N. C. 2015.gada 7.jūlija iesniegumu par zemes  iznomāšanu mazdārziņam -  0.06  

ha platībā palīgsaimniecībā pie Mārītēm.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

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

paredzētajos gadījumos.  Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka 

neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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



Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Iznomāt N. C. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0743 -0.06 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.7. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties 

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

22. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā  

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. Paskaidro A.Rutko. 

 

Izskata N. P. 2015.gada 6.jūlija iesniegumu, kurā lūdz nodrošināt ar dzīvojamo platību 

Kūkās sakarā ar pārcelšanos.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības 25.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams piešķirt dzīvokli 

pēc adreses ”Kūkas Nr. 4”- 22, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, nosakot terminētu līgumu,   

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt N. P. dzīvojamo platību pēc adreses ”Kūkas Nr. 4”- 22, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads.  

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt uz trīs mēnešiem īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu  ar N. P. par dzīvokli, kas atrodas pēc adreses ”Kūkas 

Nr. 4”- 22, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

3. Uzdot N. P.  mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses ”Kūkas Nr. 4”- 22, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads.  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

23. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 



 

Izskata  N. Z. 2015.gada 7.jūlija iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību mājā 

„Ambulance”, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības 25.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, 

ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto saskaņojumu,  atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Piešķirt N. Z.  dzīvojamo platību pēc adreses ”Ambulance”, dzīvoklis Nr.5, Variešu 

pagasts, Krustpils novads.  

2. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt uz 1 gadu terminēto īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu  ar N. Z. par dzīvokli, kas atrodas pēc adreses 

”Ambulance”, dzīvoklis Nr.5, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

3. Uzdot N. Z.  mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses ”Ambulance” dzīvoklis 

Nr.5, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Izskata A. J., dzīvojošas [..], iesniegumu, ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu, 

sakarā ar to, ka  personai nav tiesiska pamata būt deklarētai šajā adresē. 

 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā 

noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

1. Anulēt ziņas par G. B. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot G. B.. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



25. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Vēsmiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi L. D.  pilnvarotās personas J. D.  2015.gada 

3.jūlija iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5696 003 0194, 

kas atrodas „Vēsmiņas”, Vīpes pagasts Krustpils novads, atdalot zemes gabalu 0,9 ha platībā. 

Iesniegumam pievienota ģenerālpilnvaras kopija,  zemes robežu plāna kopija un  zemes 

vienības iespējamās sadalīšanas skice. 

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

nekustamais īpašums „Vēsmiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5696 003 0194 

sastāv no trīs zemes gabaliem 8,2 ha kopplatībā.  

Skicē norādītās, sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0194 platība 

ir 2,7 ha, uz zemes gabala atrodas ēkas. Atbilstoši eksplikācijai 2,6 ha ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,1 ha – zeme zem ēkām. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

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

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”  123.1.p. „Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2 

ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana)”. 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. 

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 

8.panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā L. D. pilnvarotās 

personas J. D.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vēsmiņas” (kadastra Nr. 

5696 003 0194)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0194 – 2,7 ha platībā 

sadalīšanai, ievērojot Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  123.1.p.  

2.  Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), paliekošajai zemes vienībai noteikt 

zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Vēsmiņas” (pielikumā). 



4. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils             

novada pašvaldībā.   

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp.. 

 

 

 

26.  

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Mežvidi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. B. 2015.gada 13.jūlija iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Mežvidi” ar kadastra Nr.5696 004 0040, atdalot zemes gabalu 

0,8 ha platībā. Lūdz noteikt atdalītajam zemes gabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija un  zemes vienības iespējamās 

sadalīšanas skice. 

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

nekustamais īpašums „Mežvidi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5696 004 0040 

sastāv no vienas zemes vienības 11,4 ha kopplatībā, uz zemes gabala atrodas ēkas.  

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

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”  123.1.p. „Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2 

ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana)”. 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. 

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 

8.panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā V. B.  iesniegumu,  

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežvidi”, kadastra Nr. 5696 

004 0040, kopējā platība 11,4 ha,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0040 

sadalīšanai, ievērojot Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Mežvidi” (pielikumā). 

4. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils             

novada pašvaldībā.   

 

  Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp.. 

 

 

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve 

 

 

 

27. 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

Ziņo G.Kalve. 

Jautājums izskatīts 16.07.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, tās 

apakšpunktiem, Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, 150.panta otro daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā Krustpils novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikuma 4.4.punktu, kas nosaka, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes priekšsēdētājam tiek 

izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 50 % no mēnešalgas apmēra, un Krustpils novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 2015.gada 13.jūlija iesniegumu, kurā lūdz piešķirt ikgadējo 

atvaļinājumu no 2015.gada 3.augusta, izmaksāt atvaļinājuma pabalstu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  Kārlim Pabērzam ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 16.augustam. 

2. Izmaksāt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam 

atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas. 

3. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks 

Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks  Gundars Kalve. 

 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 



Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

28. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Stupāne. Izsakās M.Lazdāns. 

Paskaidro I.Stupāne. 

Krustpils  novada pašvaldībā 2015.gada 5.martā  ir saņemts G. V., personas kods [..], 

dzīvojošas [..] iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/15/502) ar lūgumu atsavināt dzīvokli pēc adrese „Jaunā 

Muiža 4”-15. 

2015.gada 17.jūnijā Krustpils novada pašvaldība ar domes lēmumu (protokols Nr. 9., 58) 

„Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā” ir nolēmusi ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda kā patstāvīgu īpašumu, pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunā Muiža 4”-15. Dzīvokļa 

īpašums zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nostiprināts 2015.gada 17.jūlijā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar G. V. ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums 

2014.gada 7.maijā. Dzīvoklim īres un komunālo maksājumu parādu nav. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, 

ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka:  

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par 

kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas 

īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš 

vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu. 

Ņemot vērā 2015.gada 5.marta atsavināšanas  ierosinājumu,  un sertificētā nekustamā 

īpašuma vērtētāja  Ivara Šapkina (sertifikāts Nr. 131) veikto nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu par summu 2 600 EUR, summējot klāt pašvaldības tiešos izdevumus, kas saistīti ar 

dzīvokļa sagatavošanu atsavināšanai – dzīvokļa inventarizācija 99.04 EUR, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā –  21.34 EUR, tā tirgus novērtēšanas izdevumi – 70.00 EUR, atsavināšanas summa 

ir 2790.38 EUR, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

http://pro.nais.lv/naiser/loginWindow.cfm?ltype=5&rnd=09DD5D8DECAEBFF0BA9C4CDB10905BA6E4259BAAF7D51DDFFFAFFDFCFF03CB2817AC4DC1C10CD6C57B771C807F5089924A5CC8E83D95DEC594&lk=/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796&href=bkm23#bkm23&keepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=690
http://pro.nais.lv/naiser/loginWindow.cfm?ltype=4&rnd=52D64490B1A8ABB2F1AB51C903C30CFBE85ECFE1FAD51EDEFCACFDFDFD04C02F01CD1983CE0BDEC36E2F5FD7295DD9C8175DCAF86DC98AC181125607C2EC9C0980C9D8CFD4D4E1DECD6DD9EDC104CF1EC8FE86440153DB8F3E9A5DF1DC&lk=text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=&href=#&keepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=690


dzīvokli „Jaunā Muiža 4”-15, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, kas sastāv 

no kopīpašuma domājamās daļas no būves kadastra Nr.5670 900 0002 un 602/13247  

kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 5670 004 

0719 001, kopīpašuma domājamā daļa 602/13247 no zemes ar kadastra apzīmējumu 

5670 004 0719, ar dzīvokļa kopējo platību 71 kv.m..  

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunā Muiža 4”-15, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2790.38 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, G.V. nosūtīt atsavināšanas 

paziņojumu  par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā 

īpašuma pirkuma līgumu. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas 

izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances 

atsavināto īpašumu. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc 

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

Raivim Ragainim. 

 

29. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Krustpils  novada pašvaldībā 2015.gada 24.martā  ir saņemts R. V., personas kods [..], 

dzīvojošas [..] iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/15/672) ar lūgumu atsavināt dzīvokli pēc adrese „Jaunā 

Muiža 4”-18. 

2015.gada 17.jūnijā Krustpils novada pašvaldība ar domes lēmumu (protokols Nr. 9., 58) 

„Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā” ir nolēmusi ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda kā patstāvīgu īpašumu, pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Jaunā Muiža 4”-18. Dzīvokļa 

īpašums zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nostiprināts 2015.gada 20.jūlijā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar R. V. ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums 

2010.gada 5.janvāri. Dzīvoklim īres un komunālo maksājumu parādu nav. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, 

ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka:  

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par 

kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas 

īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš 
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vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu. 

Ņemot vērā 2015.gada 24.marta atsavināšanas ierosinājumu,  un sertificētā nekustamā 

īpašuma vērtētāja  Ivara Šapkina (sertifikāts Nr. 131) veikto nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējumu par summu 2 200 EUR, summējot klāt pašvaldības tiešos izdevumus, kas saistīti ar 

dzīvokļa sagatavošanu atsavināšanai – dzīvokļa inventarizācija 99.04 EUR, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā –  21.34 EUR, tā tirgus novērtēšanas izdevumi – 70.00 EUR, atsavināšanas summa 

ir 2390.38 EUR, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli „Jaunā Muiža 4”-18, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, kas sastāv no 

kopīpašuma domājamās daļas no būves kadastra Nr.5670 009 9114 un 609/13247  

kopīpašuma  domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 5670 004 

0719 001, 609/13247 kopīpašuma domājamā daļa no zemes kadastra apzīmējums 5670 

004 0719, ar dzīvokļa kopējo platību 55.2 kv.m..  

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunā Muiža 4”-18, Jaunā muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2390.38 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, R.V. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances 

atsavināto īpašumu. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - 

pēc juridiskās adreses). 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram Raivim 

Ragainim. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

Sēdes vadītājs ( 1.-26. jautājums, 28.-29.jautājums) K.Pabērzs 
(23.07.2015.) 

Sēdes vadītājs ( 27.jautājums) G.Kalve 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 



PIELIKUMS Nr.1 

Krustpils novada domes 22.07.2015. lēmumam 

“Par pašvaldības kustamās mantas otro izsoli” 

 

APSTIPRINĀTI  

Ar Krustpils  novada domes  

2015.gada 22.jūlija lēmumu  

 (protokols Nr.11., 7.p.) 

 

KUSTAMĀS MANTAS Otrās 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Informācija par atsavināmo kustamo mantu (turpmāk tekstā – vieglais pasažieru 

transportlīdzeklis). 

 

 VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001.,  

odometra rādījums 448 000 km, nākoša TA 30.12.2015. degviela – D. 

 

2. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa izsoles sākumcena 

 4050 EUR (Četri tūkstoši piecdesmit euro) 

3. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas metode – pārdošana atklātā izsolē 

 

4. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole ar 

augšupejošu soli  

 

5. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas, izsoles rīkotājs un izsoles norises 

laiks: 

       Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un    

       izsoles komisija, turpmāk tekstā - Pašvaldība. 

Izsole notiek 2015.gada 21.augustā plkst.10,00, Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 28.kabinetā. 

 

6.  Izsoles kārtība 

6.1. Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles noteiktā laika, 

ievietojams paziņojums par izsoli – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - 

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

6.2. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz izsoli 

jābūt līdzi personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai personas apliecinošam 

dokumentam, pārstāvniecību apliecinošie dokumenti- (uzņēmumu reģistra izziņa par 

pārstāvniecības paraksta tiesībām, izdotu ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izsoles dienas). Tāpat 

dalībniekam jāuzrāda maksājuma par drošības naudas iemaksu dokumenta oriģināls. 

6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa 

atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo 

transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles 

rīkotāja norīkots pārstāvis – Donāts Betlers, mob.t.26521450 

6.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko 

stāvokli, apskati saskaņojot pa tel. 26521450. 

6.5. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa  

augstāk solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50 EUR . 

6.6. Pirms izsoles katram dalībniekam līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā ( Krustpils novada 

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009118116, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. 

LV55UNLA005001432075): 



6.6.1.Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas un 

6.6.2. Reģistrācijas nauda -  5 EUR (pieci euro). 

6.7. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

Dalībniekiem, kas neiegūst vieglā pasažieru transportlīdzekļa pirkuma tiesības, piecu darba 

dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Kancelejā, norādot konta numuru, iemaksātā izsoles 

nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta. 

6.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

6.9. Par izsoles uzvarētāju un vieglā pasažieru transportlīdzekļa pircēju kļūst tas izsoles 

dalībnieks, kurš būs piedāvājis augstāko cenu. 

6.10. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

6.11. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas 

nosolījis  vieglo pasažieru transportlīdzekli , un tā nosolītā cena. 

6.12. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par vieglo pasažieru transportlīdzekli , 

pēc nosolīšanas, nekavējoties, ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina savu izsolē piedāvāto 

cenu. 

6.13. Ja dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu , tad tas zaudē iemaksāto drošības naudu. 

7.  Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

7.1. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisija. 

7.2. Izsoles rezultātus 7 dienu laikā pēc pilnas izsoles summas samaksas apstiprina Krustpils 

novada domes priekšsēdētājs. 

7.3. Sūdzības par izsoles komisijas darbu, lēmumiem iespējams iesniegt Krustpils novada 

pašvaldības priekšsēdētājam. 

8. Norēķini par nosolīto vieglo pasažieru transportlīdzekli  

8.1. Pēc izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas pircējam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts 

rēķins par nosolīto summu, kurš jāapmaksā 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.2. Pircējs piecu darba dienu laikā veic pārskaitījumu uz Pašvaldības bankas kontu: 

Krustpils novada pašvaldība, 

reģ.Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

8.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks  8.1.punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis 

par vieglo pasažieru transportlīdzekli, tad vieglais pasažieru transportlīdzeklis tiek atzīts par 

nenosolītu un izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu. 

9. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa pieņemšana un nodošana 

9.1. Vieglais pasažieru transportlīdzeklis  tiek pārdots bez garantijas saistībām. 

9.2.Vieglā transportlīdzekļa stāvoklis Pircējam ir zināms un viņš šajā sakarā neizvirzīs nekādas 

pretenzijas pret Pašvaldību. 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs   K.Pabērzs 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos un piekrītu:  

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

22.07.2015.  

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  

 22.07.2015. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr.11., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/5 

„Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes 

ezerā” 

 
Izdoti saskaņā ar 

likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 

"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 3., 7. un 13.punktu 
 

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību Krustpils 

novada Baļotes ezerā, kurā saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" noteikta 

makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām ( 

licencēm). 

2. Apstiprināt licencētās makšķerēšanas kārtību saskaņā ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu, 

kas ir saskaņots ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR", 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi  ( Pielikumā: Krustpils novada 

Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikums). 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         K.Pabērzs 

 

 

 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

22.07.2015.  

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 22.07.2015. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr.11., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/5 

„Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada  

Baļotes ezerā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma I.pielikumu ir publiskais 

ezers,  kurā zvejas tiesības pieder valstij.  Licencētā 

makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā tiek 

ieviestas, lai racionāli izmantotu vēžu un zivju krājumus ūdeņos, 

kuros vēžu un zivju ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to 

tiktu iegūti papildu līdzekļi vēžu un zivju krājumu pavairošanai, 

aizsardzībai un makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas 

attīstībai.  

Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, 

licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums ir 

saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām.    

2. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldība 

izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai — 

makšķerēšanai un zemūdens medībām — tās administratīvajā 

teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību 

izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru 

kabineta noteikumi nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma 

saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.      

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju 

krājumus Baļotes ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu 

līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī 

licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un 

rekreācijas attīstībai. 

mailto:novads@krustpils.lv


 

Domes priekšsēdētājs      K.Pabērzs 

 

  

3. Īss Saistošo noteikumu satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Baļotes ezerā licencētās 

makšķerēšanas noteikumus;  vides un dabas resursu aizsardzības 

prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, 

realizāciju; licencētās makšķerēšanas  organizētāja pienākumus 

un tiesības.   

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par 

makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču 

izsniegšanu. 70 % no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 

tiks izmantoti Baļotes ezera zivju un vēžu krājumu pavairošanai, 

vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas, 

zemūdens medību un vēžošanas organizēšanas nodrošināšanai.  

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

7. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošajiem noteikumiem. 

Veiktas pārrunas ar biedrības „Baļote” priekšsēdētāju un 

makšķerniekiem, kas apmeklē Baļotes ezeru. 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

PIELIKUMS  

Krustpils novada pašvaldības 22.07.2015. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2015/5 

„Par licencēto makšķerēšanu,  

zemūdens medībām un vēžošanu  

Krustpils novada Baļotes ezerā” 

 

KRUSTPILS NOVADA BAĻOTES EZERA LICENCĒTĀS 

MAKŠĶERĒŠANAS, LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU UN 

LICENCĒTĀS VĒŽOŠANAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 

likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 

"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 3., 7. un 13.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, 

(turpmāk tekstā – licencētā makšķerēšana) kā arī licencētajām zemūdens medībām (turpmāk 

tekstā – zemūdens medības) un licencēto vēžošanu (turpmāk tekstā – vēžošana) Krustpils 

novada Baļotes ezerā (turpmāk tekstā – Baļotes ezers). 

2. Baļotes ezers ( 180 ha) atrodas Krustpils novada Kūku pagastā, sakaņā ar Civillikuma 

1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.  

3. Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā tiek ieviestas, lai 

racionāli izmantotu vēžu un zivju krājumus ūdeņos, kuros vēžu un zivju ieguve ir pieejama 

ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi vēžu un zivju krājumu pavairošanai, 

aizsardzībai un makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas attīstībai. 

4. Licencēto makšķerēšanu, zemūdens medības un vēžošanu Baļotes ezerā organizē Krustpils 

novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202. 

5. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas ieviešanas pamats ir Baļotes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (apstiprināti 2012.gadā), saskaņā ar kuriem 

licencētās makšķerēšanas organizētājam ir noteiktas papildus prasības ūdenskrātuves vides un 

zivju resursu aizsardzībai, licencētai makšķerēšanai, zemūdens medībām un vēžošanai 

paredzēto zivju sugu un vēžu regulāra pavairošana. 

mailto:novads@krustpils.lv


6. Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā veicama, ievērojot 

licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošos normatīvos aktus.  

 

2. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumi 

 

7. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Baļotes ezerā var 

fiziskas personas, kurām makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laikā ir klāt derīga 

makšķerēšanas karte un dokuments, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds un personas 

kods), izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem 

un visu grupu invalīdus, kuriem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus 

makšķerēšanas kartei un dokumentam, kas ļauj identificēt personu ir nepieciešama arī 

Krustpils novada pašvaldības izsniegta īpaša maksas vai bezmaksas atļauja – licence (turpmāk 

tekstā – licence).  

8. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Baļotes ezerā notiek visu gadu saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas 

noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus: 

8.1. makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 1.maija 

līdz 28. februārim (vai līdz Baļotes ezera aizsalšanai); 

8.2. zemūdens medības atļautas visā Baļotes ezera teritorijā, izņemot publiskās 

peldvietas (skatīties 1.pielikumā) no 1.jūlija līdz 1.martam; 

8.3.viens makšķernieks vai zemūdens mednieks vienā makšķerēšanas reizē (izņemot 

Krustpils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Krustpils novada pašvaldību 

saskaņotajās sacensībās) drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas: 

8.3.1. līdakas, zandartus, līņus, karpas – 3 gab. no katras sugas; 

8.3.2. pārējo sugu zivis – 5 kg no katras sugas; 

9. Vēžošana Baļotes ezerā atļauta no 1.jūlija līdz 30.septembrim.  

10. Vēžojot, vienam vēžotājam atļauts izmantot ne vairāk kā 5 krītiņus. 

11. Viena vēžotāja lomā (izņemot Krustpils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Krustpils novada 

pašvaldību saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šaurspīļu vēžus – 30 gab., ne 

īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa 

izauguma pirms acīm, līdz astes plāksnīšu galam). 

12. Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus. 

13. Makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta no krasta (izmantojot 10 m tauvas joslu), no ledus, no 

laivas, kā arī iebrienot ūdenī.  

 

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi 

14. Makšķerniekiem, vēžotājam un zemūdens medniekiem jāievēro 2010. gada 16. jūnija 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” ar kuriem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

15. Ledus periodā Baļotes ezerā aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 

mopēdiem, izņemot:  

15.1. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta 

pienākumus, ezera apsaimniekošanas pasākumus un uzraudzību; 

15.2. ar pašvaldības rakstisku atļauju; 

http://www.krustpils.lv/


 

4. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licences 

 

16. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta iegādājoties kādu no šādām licencēm: 

Nr. p.k. Licences nosaukums 
Licences summa 

(EUR, t.sk. PVN) 

1 Vienas dienas licence makšķerēšanai 2,00 

2 Trīs mēnešu licence makšķerēšanai 20,00 

3 Gada licence makšķerēšanai 50,00 

4. Gada licence personām līdz 16 gadu vecumam 

un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem 

10.00 

5. Gada licence Krustpils novadā deklarētajām 

personām līdz 16 gadu vecumam un personām, 

kuras ir vecākas par 65 gadiem 

5.00 

6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai - 

17. Zemūdens medības Baļotes ezerā atļautas tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm: 

Nr. 

p.k. 
Licences nosaukums 

Licences summa 

(EUR, t.sk. 

PVN) 

1 Vienas dienas licence zemūdens medībām 9,00 

2 Divu diennakšu licence zemūdens medībām 12,00 

 

18. Vēžošana Baļotes ezerā atļauta tikai iegādājoties vienas dienas vēžošanas licenci EUR 5,00 

t.sk. PVN. 

19. Makšķerēšanai Baļotes ezerā gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz: 

19.1. Invalīdiem, bet ne vairāk kā 25 licences gadā (makšķerēšanas laikā jābūt klāt 

invalīdu apliecībai); 

19.2. Baļotes ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem, 

kuriem deklarētā dzīves vieta ir Krustpils novadā, bet ne vairāk kā 25 licences gadā; 

19.3. Krustpils novada pašvaldības trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuru statusu nosaka 

saskaņā ar pašvaldības lēmumu, un ne vairāk kā 20 licences gadā (makšķerēšanas 

laikā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam). 

20. Pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 

makšķerēšanas gada licence makšķerēšanai  - EUR 10,00, t.sk. PVN. 

21. Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir 

vecākas par 65 gadiem, gada licence makšķerēšanai  - EUR 5,00, t.sk. PVN. 

22. Gada bezmaksas licenču kopējais skaits ir 70, pārejo licenču skaits nav ierobežots.  



23. Licences derīguma termiņš: 

23.1. Vienas dienas un divu diennakšu licence derīga licences ierakstītajā datumā; 

23.2. Trīs mēnešu, gada, gada bezmaksas licences un licences ar samazināto gada 

maksu ( Nolikuma 20. un 21.punkts) derīgas licences izsniegšanas gadā.  

 

5. Makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licences saturs un realizācijas kārtība 

 

24. Licences makšķerēšanai, zemūdens medībām un vēžošanai var iegādāties: 

24.1. Portālā www.epakalpojumi.lv  

24.2. Krustpils novada pašvaldībā (adrese:  Rīgas ielā 150 a, Jēkabpilī), darba 

dienās no 800 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1245), piektdienās līdz 1600. 

24.3. SIA „Ripo Aisk” tirdzniecības vietā tirdzniecības centrs „Sēlija”, Vienības 

ielā 7, Jēkabpilī, katru dienu no 09:00-21:00, tālr. +371 29422647 

24.4. DUS „Virši”, Zīlānu ielā 145, Kūku pagastā, Krustpils novadā, katru dienu 

no 00:00-24:00, tālr.: +371 65230081. 

25. Gada bezmaksas licenču, Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam 

un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, gada licenču  izplatīšanu veic Krustpils novada 

pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienests ( adrese Rīgas iela 150 a, Jēkabpils), t.: 

65231885 

26. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 

26.1. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa numurs; 

26.2. licences veids; 

26.3. kārtas numurs; 

26.4. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas vieta; 

26.5. licences derīguma termiņš; 

26.6. licences cena; 

26.7. licences izsniegšanas datums; 

26.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts. Interneta portālā 

www.epakalpojumi.lv iegādātā licence ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez 

paraksta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

26.9. pašvaldības inspektora tālruņa numurs. 

27. Personas datus un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas laiku vai 

termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem, 

labotiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas, zemūdens 

medību vai vēžošanas laika, termiņa norādes uzskatāma par nederīgu. 

28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izsniegtās licences reģistrē speciālā licenču uzskaites 

žurnālā. 

29. Krustpils novada pašvaldība katru pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda 

dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus par Baļotes ezeru 30 % apmērā no licenču 

realizācijas iegūtās kopējās summas. Krustpils novada pašvaldības rīcībā paliekošie pārējie 

naudas līdzekļi no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Baļotes ezera 

zivju un vēžu krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas, 

zemūdens medību un vēžošanas organizēšanas nodrošināšanai.  
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6. Makšķernieku, zemūdens mednieku un vēžotāju lomu uzskaite 

30. Visiem makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem ir jāreģistrē lomi licences 

otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas (zivs suga, daudzums, svars vai vēžu 

daudzums gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, kas jānodod 

ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām. Licences var nodot Krustpils novada pašvaldības 

pilnvarotajam pārstāvim vai iemetot tās kastītē, kura atrodas Baļotes ezera krastā, vai kādā 

no licenču realizācijas vietām. Ja licence ir iegādāta elektroniski, tad lomu reģistrē 

elektroniski interneta portālā www.epakalpojumi.lv. 

31. Visu vienas diennakts licenču, divu diennakšu, mēneša licenču un gada licenču īpašniekiem 

licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida 

makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida 

licences makšķerēšanai Baļotes ezerā kārtējā un nākamajā gadā. 

32. Krustpils novada pašvaldība ziņas par nodoto licenču aizpildītajiem lomu uzskaites datiem 

pēc pieprasījuma nodod Valsts vides dienestam, bet licences ar lomu uzskaiti par iepriekšējo 

gadu līdz tekošā gada 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskajā institūtā "BIOR" zivju krājumu novērtēšanai.  

 

7. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja sniegtie 

pakalpojumi un pienākumi 

33. Krustpils novada pašvaldības pienākumi: 

33.1. sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.s., Krustpils novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā "Krustpils novadnieks", "Latvijas 

Vēstnesis", reģionālajos laikrakstos "Brīvā Daugava", "Jaunais Vēstnesis" un 

Krustpils novada mājas lapā internetā) par licencētās makšķerēšanas, 

zemūdens medību un vēžošanas ieviešanu Baļotes ezerā un nodrošināt 

atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Baļotes ezera piekrastē; 

33.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču 

pieejamību iespējami plašākam makšķernieku, vēžotāju un zemūdens 

mednieku lokam un to realizāciju Baļotes ezera tuvumā, kā arī vietējos 

laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju 

par licenču realizāciju; 

33.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības; 

33.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas 

licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši 

šajā nolikumā paredzētajiem mērķiem; 

33.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, 

zemūdens medībām un vēžošanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo 

pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts 

pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, 

kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu 

– attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro 

pusgadu; 

33.6. nodrošināt lomu uzskaiti; 
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33.7. veikt realizēto licenču un e-licenču uzskaiti speciālā licenču uzskaites 

žurnālā; 

33.8. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Baļotes ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumiem; 

33.9. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanu; 

33.10. iepazīstināt makšķerniekus, zemūdens medniekus un vēžotājus ar ezera 

licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību un vēžošanas nolikumu. 

34. Makšķernieku, zemūdens mednieku un vēžotāju pienākums: 

34.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei Makšķerēšanas karti, personu apliecinošu 

dokumentu un attiecīgu licenci ( vai arī nosaukt elektroniski caur 

www.epakalpojumi.lv iegādātas licences numuru), makšķerēšanas rīkus un 

lomu; 

34.2. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un tās piekrastes 

piesārņošanu; 

34.3. ievērot makšķerēšanas ētiku un kultūru; 

34.4. aizpildīt makšķerēšanas licences lomu uzskaites tabulu. 

 

8. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību, vēžošanas prasību ievērošanas kontrole 

35. Valsts vides inspektori, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarotai personai Latvijas teritorijā un 

vietējās pašvaldības pilnvarotai amatpersonai attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, veicot makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas kontroli, ir tiesības 

pārbaudīt lomu un makšķerēšanā, zemūdens medībās vai vēžošanā izmantotos rīkus, sastādīt 

protokolu par šo noteikumu un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas 

noteikumu pārkāpumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās 

zivis, vēžus un pārkāpuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus.  

 

9. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības termiņš 

36. Šis licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas nolikums stājas spēkā pēc tā 

saskaņošanas un apstiprināšanas ar Krustpils novada domes saistošajiem noteikumiem. 

37. Informācija par Krustpils novada domes saistošiem noteikumiem par licencēto 

makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu ir publicējama laikrakstā "Latvijas 

Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā internetā www.krustpils.lv , kā arī ir izliekama redzamā 

vietā pašvaldības ēkā. 

38. Nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         K.Pabērzs 
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1.pielikums 

Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas vietas shēma 

 

 

 

 

    - publiskā atpūtas vieta un peldvieta



2.pielikums 

Licenču paraugi 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Vienas dienas licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai 

 

20__. gada __ . _________ 

 

Licences cena: EUR 2,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā 

  

Derīga:  20____.gada  ____ . ____________________ 

 

Licences cena: EUR 2,00 
Licence izdota:  _______________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 
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KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Trīs mēnešu licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai 

 

No 20__.gada  __ . ________  

līdz 20__.gada __. ________ 

 

Licences cena: EUR 20,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

TRĪS MĒNEŠU LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada __. 

________ 

 

Licences cena: EUR 20,00 
Licence izdota:  _____________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 
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KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Gada licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai 

 

No 20__.gada  __ . ________ 

līdz 20__.gada 31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 50,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

GADA LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada 

31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 50,00 
Licence izdota:  _____________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 
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KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Gada bezmaksas licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai 

 

No 20__.gada  __ . ________ 

līdz 20__.gada 31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 0,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

GADA BEZMAKSAS LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada 

31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 0,00 
Licence izdota:  _____________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 
 

  

http://www.krustpils.lv/


 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Gada licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai  
pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam 

un personām, kuras ir vecākas par 

65 gadiem 

 

No 20__.gada  __ . ________ 

līdz 20__.gada 31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 10,00 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

GADA LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā  

pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir vecākas 

par 65 gadiem 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada 

31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 10,00 
Licence izdota:  _____________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 

 

  

http://www.krustpils.lv/


 

 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Gada licence 

Nr._______ 

Makšķerēšanai  
Krustpils novadā deklarētajiem 

pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam 

un personām, kuras ir vecākas par 

65 gadiem 

 

No 20__.gada  __ . ________ 

līdz 20__.gada 31.decembrim 

Licences cena: EUR 5,00 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

GADA LICENCE Nr. ________ 

Makšķerēšanai Baļotes ezerā  

Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu 

vecumam un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada 

31.decembrim 

 

Licences cena: EUR 5,00 
Licence izdota:  _____________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________ 

 

  

http://www.krustpils.lv/


 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Vienas dienas licence 

Nr._______ 

Zemūdens medībām 

 

20__. gada __ . _________ 

 

Licences cena: EUR 9,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________ 

Zemūdens medībām Baļotes ezerā 

  

Derīga:  20____.gada  ____ . ____________________ 

 

Licences cena: EUR 9,00 
Licence izdota:  _______________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zemūdens mednieka paraksts: ____________ 
 

  

http://www.krustpils.lv/


 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Divu diennakšu licence 

Nr._______ 

Zemūdens medībām 

 

No 20__.gada  __ . ________  

līdz 20__.gada __. ________ 

 

Licences cena: EUR 12,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

DIVU DIENNAKŠU  LICENCE Nr. ________ 

Zemūdens medībām Baļotes ezerā 

  

Derīga: No 20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada __. 

________ 

 

Licences cena: EUR 12,00 
Licence izdota:  _______________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zemūdens mednieka paraksts: ____________ 
 

  

http://www.krustpils.lv/


 
 

KRUSTPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

 

Vienas dienas licence 

Nr._______ 

Vēžošanai 

 

20__. gada __ . _________ 

 

Licences cena: EUR 5,00 

 
Ar Krustpils novada Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas nolikumu esmu iepazinies 

 

_______________________ 
(licences saņēmēja paraksts) 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds, izsn. datums) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

www.krustpils.lv  

Vides inspektora t.: 25671222 
 

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________ 

Vēžošanai Baļotes ezerā 

  

Derīga:  20____.gada  ____ . ____________________ 

 

Licences cena: EUR 5,00 
Licence izdota:  _______________________________ 

               (vārds, uzvārds, ) 

Licenci izsniedza: _____________________________ 
(paraksts) 

Kas jāzina licences īpašniekiem 

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par 

nederīgu. 

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 

makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu. 

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā) 

 

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

Suga Skaits Svars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vēžotāja paraksts: ____________ 
 

 

  

http://www.krustpils.lv/


 

 

 

Saskaņojuma lapa Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto 

zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumam 

 

 

SASKAŅOTS: 

Zemkopības ministrija 

2015.gada 10. jūlijs 

 

SASKAŅOTS: 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „Bior” 

2015.gada 16.jūlijs 

 

SASKAŅOTS: 

Valsts vides dienests 

2015.gada 14.jūlijs 

 

SASKAŅOTS: 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

2015.gada 16. jūnijs  

 

  



PIELIKUMS Nr.1 

Krustpils  novada domes  

2015.gada 22.jūlija  lēmumam Nr.10 

‘Par dalību projektā „PROTI UN DARI”” 

 (protokols Nr.11., 10.p..) 

 

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā 

Informācija par pašvaldību 

Pašvaldības nosaukums Krustpils novada pašvaldība 

Kontaktpersona, kura būs atboldīga 

par projekta īstenošanu no 

pašvaldības puses 

Angelīna Smirnova 

Plānošanas un attīstības nodaļas speciāliste jaunatnes, 

tūrisma un uzņēmējdarbības jomā 

 

Kontakinformācija (adrese) Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202 

Kontaktinformācija (tālrunis) +371 65237628,   +371 28311364 

 

Kontaktinformācija (e-pasts adrese) angelina.smirnova@krustpils.lv 

Kad pašvaldība plāno iesaistīties 

projekta īstenošanā? 

2015. gada 3. ceturksnī  

 

Informācija par mērķa grupas jauniešiem 

Mērķa grupas jauniešu kopējais 

skaits  

Apkopojot stratēģisko partneru sniegto informāciju, 

Krustpils  novadā ir apmēram 30 jaunieši vecumā no 15 līdz 

29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, kā arī 

nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. 

Mērķa grupas raksturojums Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 

nemācās, nestrādā, neapgūst arodu,  nav reģistrēti NVA vai 

ir reģistrēti NVA. Mērķa grupas raksturojums Krustpils 

novadā: 

- ir Valsts policijas profilaktiskajā uzskaitē,  

- jaunieši, kuriem ir noteikta invaliditāte,  

- jaunieši, kuri ir atskaitīti no vispārējās, profesionālās vai 

speciālās izglītības iestādes. 

Mērķa grupas jauniešiem pieejamo 

atbalsta pasākumu apraksts 

2013. un 2014. gadā  Krustpils novada sociālais dienests 

organizēja darba un atpūtas nometnes bērniem un 

jauniešiem. 

 

Informācija par cilvēkresursiem 

Pašvaldībā esošo cilvēkresursu 

apraksts, kas varētu tikt iesaistīti 

projekta īstenošanā 

Projekta īstenošanai tiks izveidota darba grupa: 

atbildīgā persona par projekta ieviešanu- speciāliste 

jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā Angelīna 

Smirnova; 

Projektu speciāliste finansu un lietvedības jautājumos Baiba 

Voltmane; 

Sociālā dienesta sociālie darbinieki pagastos- Natālija 

Jaundzema, Tatjana Ivanova, Anita Pobjaržina, Marita 

Karaseva, Zane Pudāne, Līga Kozuliņa; 

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem- Inita 

Gādmane; 

bāriņtiesas priekšsēdētāja- Dace Telšinska; 



Nepieciešamo cilvēkresursu apraksts, 

kas varētu tikt iesaistīti projekta 

īstenošanā 

Projekta īstenošanā tiks piesaistīti novada sociālie 

darbinieki, kuri veiks jauniešu profilēšanu, apzinot katra 

jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī 

nosakot attīstības virzienus. Balstoties uz tā profilēšanas 

rezultātiem, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu 

programma, kas sastāv no četrām obligātajām 

komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pilāri): 

personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", 

mūžizglītības kompetences.. Stratēģiskie partneri, 

savstarpēji vienojoties ar pašvaldību, palīdzēs  projekta 

īstenošanā, nodrošinot mentora piesaisti, informēšanas 

pasākumus un mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un 

uzrunāšanas aktivitātes. Mentori būs pilngadīgas personas, 

kas regulāri veiks individuālu jauniešu  motivēšanu, lai 

sekmīgi izpildītu tā individuālo pasākumu programmu, 

veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu. 

 

Informācija par stratēģiskajiem partneriem 

Kādus stratēģisko partnerus 

pašvaldība plāno piesaistīt projektā 

plānoto darbību īstenošanai? 

Krustpils novada pašvaldība projektam kā stratēģiskos 

partnerus, plāno piesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras 

Jēkabpils filiāli, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 

Jēkabpils nodaļu, Izglītības Iniciatīvu centru Jēkabpils 

nodaļa. 

Kāda ir šo stratēģisko partneru loma 

darbā ar mērķa grupas jauniešiem 

pašvaldībā? 

Pašvaldības sadarbība ar stratēģiskajiem partneriem, veidos 

tīklu, kas sniegs ne tikai savstarpēju zināšanu, prasmju un 

informācijas apmaiņu, bet nodrošinās kvalitatīvāku projekta 

īstenošanu, paverot iespējas stratēģiskajiem partneriem  

līdzdarboties projektā. Stratēģiskie  partneri piedāvās mērķa 

grupas jauniešiem īstenot dažādas neformālās izglītības 

aktivitātes, dalību NVO projektos un pasākumos, 

organizētajās apmācībās, nometnēs vai citos ar jaunatnes 

jomu saistītos pasākumos.   

 


