
 
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 26.augustā Nr.12. 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

Sēdi atklāj plkst. 11:00 

 

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, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis; Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva; sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Lapiņa;  juriste Ilze Stupāne; Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs 

Andris Rutko; Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts; Plānošanas un attīstības 

nodaļas vadītāja Inga Širina; Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks, projektu vadītājs Kārlis 

Stars; Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš; Vīpes amatniecības centra „Māzers” vadītāja 

Inese Bramane. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās deputātes   Dace Broka un Vija Stiebriņa darba pienākumu dēļ.  

 

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

 Par dotāciju pašvaldības aģentūrai „ Jaunāmuiža”  

 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 

Darba kārtība: 

 

1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vīpes amatniecības centram „Māzers” 

2. Par aizņēmumu Valsts kasē Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei Zīlānu 

ciemā 

3. Par aizņēmumu Valsts kasē Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (2.kārta) 

4. Par līdzdalību dokumentālās filmas „ Meža māsas” veidošanā 

5. Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta” 

6. Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

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

zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes ezerā” precizēšanu 

8. Par Krustpils novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

9. Par nedzīvojamās telpas  Nr. 4 „Ambulance”,  Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads 

statusa maiņu 

10. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

12. Par īres līguma laušanu Krustpils pagastā 

13. Par īres līguma laušanu Krustpils pagastā 

14. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

15. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 

16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā 

17. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku pagastā 

18. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku pagastā 

19. Par zemes vienības iznomāšanu  Mežāres pagastā 

20. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

21. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

22. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0841 piešķiršanu 

nomā 

23. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu 

24. Par statusa maiņu dzīvoklim „Spunģēni 2” -5 

25. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim „Spunģēni 2” -11 

26. Par atteikumu pārņemt īpašumā viendzīvokļa māju: „Ripiņas”,  Variešu pagastā un „Dzīvojamā 

māja 312,2 km ”, Kūku pagasta, Krustpils novadā 

27. Par zemes gabala atdalīšanu („Upatnieki”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 008 0115) 

28. Par zemes gabala atdalīšanu („Jaunābeļi”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 002 0013) 

29. Par zemes gabala atdalīšanu („Mežiņi”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0024) 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Purmalnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)  

31. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Mežsētas”, Variešu pagasts, Krustpils novads) 

32. Par Krustpils novada domes 2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.7., 35) grozīšanu 

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 

34. Par automašīnas VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

35. Par dotāciju pašvaldības aģentūrai „ Jaunāmuiža”  

 

 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Informācija 

Izpilddirektors Raivis Ragainis informē, ka šomēnes Krustpils novada pašvaldībā ar atbildes vizīti 

viesojās itāļi. Liels paldies visiem, kas sadarbojās un palīdzēja noorganizēt viesu uzņemšanu augstā 

līmenī. Liels paldies Ievai, Dzintaram, Ziedonim. Visi šie cilvēki iesaistījās un daudz spēka un  laika 

veltīja, lai itāļi šeit justos apmierināti un redzētu, kā tad mēs šeit dzīvojam. Paldies arī jauniešiem ,kuri 

piedalījās.  

28.augustā ir paredzēta Sēlijas jauniešu sporta diena, kurā piedalās arī mūsu jaunieši. Diemžēl 

15.augusta sporta diena izpalika, jo bija maza atsaucība. 

Šomēnes ir viens liels un nozīmīgs notikums noticis mūsu novada dzīvē. Ekspluatācijā tika pieņemts 

objekts “Krustpils novada Variešu sākumskolas piebūve – sporta zāle un mācību telpas.” Variešu 

sākumskolas piebūvi ekspluatācijā pieņēma Būvniecības valsts kontroles birojs, kam šis bija pirmais 

ekspluatācijā pieņemtais objekts Latvijā. Atsauksmes no Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjiem 

bija, ka darbs izpildīts labā kvalitātē. Izpilddirektors visus lūdz 1. septembrī plkst. 14:00 uz sporta zāles 

atklāšanu.   

Izpilddirektors deputātus lūdz sniegt priekšlikumus par nākošā gada budžeta sagatavošanu, laicīgi 

padomāt par vēlmēm, lai Finanšu un grāmatvedības nodaļa var apkopot un iekļaut plānā. 

Izpilddirektors informē, ka notikusi Krustpils novada izglītības iestāžu izvērtēšana un pieņemšana, 

uzsākot mācību gadu. Visas skolas ir sagatavojušās, ir veikti kosmētiskie remonti. Skolas ir gatavas 

uzņemt bērnus 1.septembrim skolas ir gatavas.   

 

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs atgādina, ka gaidām priekšlikumus apbalvošanai Valsts 

svētkos.  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs informē, ka šodien Krustpils novada Sūnu pamatskolā  notiek 

bijušā Jēkabpils rajona lauku novadu skolu kopsapulce. Ja šoruden solītā reforma pagāja garām, tad 

nākošajā septembrī viņa, laikam, būs. Nopietnu lēmumu sagatavošanai pēdējie mēneši ir februāris un 

marta sākums, kā mēs tālāk izglītības jomā varēsim attīstīties, piedāvāt bērniem kvalitatīvu izglītību. 

Audzēkņu skaits arī šoruden samazināsies. Trijās skolās pirmā klase tiek nokomplektēta, atbilstoši 

minimālajām prasībām. Pārējās skolās ir maz audzēkņu pirmajā klasītē. Starp skolām arī notiek 

audzēkņu skaita izmaiņas. Tāda ir reālā dzīve, un mēs nevaram atlikt lēmumu pieņemšanu, jautājumu 

risināšanu  uz pēdējo momentu, jo bērni ir mūsu nākotne.  Kādu izglītību mēs varēsim viņiem piedāvāt, 

cik kvalitatīvu un cik prasmīgi pratīsim viņus ieinteresēt tālāk izglītoties, tāda būs arī tālāka attīstība.   

Nevar tikai šaurajā vienas skolas un viena pagasta lauciņā paskatīties, jādomā viss kopēji. Būsim reāli 

un saprotoši, ka tajās klasēs, kurās ir divi trīs bērniņi vai četri pieci, ir ļoti grūti sagatavot bērnus šodienas 

pārmaiņu dzīvei.  Nav jau tā, ka uzstādījumi, kas nāk no Izglītības un zinātnes ministrijas, ir vienos 

vērtos. Ir jau viņiem taisnība, sākot ar izglītības kvalitāti. Mēs, vienīgais, esam ķīlnieki. Pašvaldības kā 

izglītības iestāžu uzturētāji, dibinātāji.  

Mēs pavasarī paskaitījām, cik tas varētu mūsu budžetam papildus prasīt, jo šīs izmaiņas ir 

finansējumā jāievieš. Mēs labi apzināmies, ka tik lielu finansējuma pārdali par labu pedagogiem, 

pašvaldība nevarēs atļauties. Mums ir jāmeklē risinājumi, sākot jau ar skolu, skolotājiem. Viņiem arī ir 

jādomā līdzi. Bez viņu līdzdarbošanās būs grūti atrast kopsaucēju.  Jāpadomā ne tikai savas skolas 

ietvarā,  bet arī kopējā, bērnu interesēs. Nebūs skolēnu vairāk. Jābūt sakārtotai sistēmai, kā mēs bērniem 

varam piedāvāt  kvalitatīvu izglītību, lai viņi pēc tam ir konkurēt spējīgi. 

 

  



1. 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vīpes amatniecības centram „Māzers” 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 19.08.2015.Finanšu 

komitejas sēdē. 

Informē I.Bramane. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Bramane. Izsakās I.Jaksone, paskaidro I.Bramane. Izsakās 

K.Pabērzs, R.Ragainis, paskaidro I.Bramane. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Bramane. 

R.Ragainis ierosina atcelt maksu par mēnesi, bet atstāt stundas likmes. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Bramane. Izsakās K.Pabērzs. Informē I.Bramane. Izsakās I.Lauva, I.Bramane. 

Izsakās J.Pastars, G.Kalve, I.Lauva. Jautā J.Pastars, atbild I.Bramane. 

 

 Izskata 2015.gada 7.jūlija Vīpes amatniecības centra „Māzers” vadītājs Ineses Bramanes 

iesniegumu „Par izcenojumiem Vīpes amatniecības centrā „Māzers””. 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a) un g) apakšpunktiem, 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  Publisko personu finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu. 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami 

un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, 

kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

10.,11.,14.,15.punktu,  Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts 

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

tipveida nosacījumiem” 3.punktu. Nolūkā noteikt Vīpes amatniecības centra „Māzers” maksas 

pakalpojumu cenrādi, atbilstoši iestādes darbības specifikai, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

 

Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi Vīpes amatniecības centram „Māzers” (pielikumā). 

 

 

 

2. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei Zīlānu ciemā 

 

Ziņo K.Stars. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015.Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās J.Pastars. Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Stars. Izsakās K.Pabērzs, K.Stars. 

Informē Dz.Kalniņš, lūdz atbalstīt lēmuma projektu. 

Izsakās G.Kalve, informē K.Stars. Jautā J.Pastars, atbild K.Stars. Jautā P.Gravāns, atbild I.Stupāne. 

Izsakās P.Gravāns, paskaidro K.Stars. Izsakās G.Kalve, papildina K.Stars. Izsakās Dz.Skalbe, paskaidro 

G.Kalve. Izsakās K.Pabērzs. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.p., likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, 

likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/2 

„Krustpils novada pašvaldības budžets 2015.gadam” 3.pielikumu, 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, , Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- Pēteris Gravāns ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt kā prioritāro 2015.gada investīciju projektu „Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta 

kultūras pasākumu norisei Zīlānu ciemā” 

2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211968 EUR   Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto 

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

3. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

2015.gada septembris 42400EUR  

2015.gada oktobris 42400  EUR 

2015.gada novembris 42400 EUR 

 2015.gada decembris 84768 EUR.  

4. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2016.gadā  EUR  10600 

2017.gadā  EUR  10600 

2018.gadā EUR  10600 

2019.gadā EUR 10600 

2020.gadā EUR 10600 

2021.gadā EUR  10600 

2022.gadā EUR 10600 

2023.gadā EUR 10600 

2024.gadā EUR  10600 

2025.gadā EUR 10600 

2026.gadā  EUR  10600 

2027.gadā EUR  10600 

2028.gadā EUR 10600 

2029.gadā EUR 10600 

2030.gadā EUR  10600 

2031.gadā EUR 10600 

2032.gadā EUR 10600 

2033.gadā EUR  10600 

2034.gadā EUR 10600 

2035.gadā EUR 10600 

2036.gadā EUR 10568. 

5. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

 

3. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (2.kārta) 

 

Ziņo K.Stars. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015.Finanšu komitejas sēdē. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.p., likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, 

likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/2 



„Krustpils novada pašvaldības budžets 2015.gadam” 3.pielikumu, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 

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

 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 130551 Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto 

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

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

2015.gada septembris    26110 EUR  

2015.gada oktobris    13055 EUR 

2015.gada novembris   13055 EUR 

2015.gada decembris    19600 EUR 

2016.gada aprīlis  14700 EUR 

2016.gada maijs 14700 EUR 

2016.gada jūnijs 14700 EUR 

2016.gada jūlijs14631 EUR. 

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2016.gadā  EUR  3263 

2017.gadā  EUR  6527 

2018.gadā EUR  6527 

2019.gadā EUR 6527 

2020.gadā EUR 6527 

2021.gadā EUR  6527 

2022.gadā EUR 6527 

2023.gadā EUR 6527 

2024.gadā EUR  6527 

2025.gadā EUR 6527 

2026.gadā  EUR  6527 

2027.gadā EUR  6527 

2028.gadā EUR 6527 

2029.gadā EUR 6527 

2030.gadā EUR  6527 

2031.gadā EUR 6527 

2032.gadā EUR 6527 

2033.gadā EUR  6527 

2034.gadā EUR 6527 

2035.gadā EUR 6527 

2036.gadā EUR 3263. 

4. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

4. 

Par līdzdalību dokumentālās filmas „Meža māsas” veidošanā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Finanšu komitejas sēdē 

  Jautā J.Pastars, atbild K.Pabērzs.      



 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 7.jūlijā ir saņemts SIA „Skuba films” valdes priekšsēdētāja S. 

S. iesniegums ar lūgumu finansiāli piedalīties filmas „Meža māsas” veidošanā. Kopējās filmas izmaksas 

ir 18280 EUR, nepieciešams atbalsts 6000 EUR apmērā, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

1. Atbalstīt filmas „Meža māsas” izveidi piešķirot 400.00 EUR,  finansējumu novirzot no novada 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem kultūras pasākumiem. 

2. Finansējumu pārskaitīt pēc SIA „SKUBA films” piestādītā rēķina. 

 

 

 

5. 

Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta” 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 19.08.2015.Finanšu 

komitejas sēdē. 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem Nr.215 

„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 

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, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt projekta „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta” 

finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 4131.00 

Attiecināmās izmaksas 4131.00 

Publiskais finansējums (89%) 3676.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 455.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

2. Projekta līdzfinansējumu 455.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis), kā arī nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības pamatbudžeta. 

3. Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta” vadītāju apstiprināt 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatori Astru Bisenieci. 

 

 

 

 

6. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Finanšu komitejas sēdē/ 

          Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1., 2., 6., 7. un 9.pantu, 



likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 70.pantu, 363.pantu,  ņemot vērā 2015.gada februāra mēnesī nosūtīto 

maksājuma paziņojumu  un 2015.gada maijā  mēnesī nosūtīto  brīdinājumu, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar zemāk norādīto sarakstu pēc stāvokļa  

uz 31.07.2015. 

    

        

 Nekustamais 

īpašums 

personas 

kods 

Nekustamā 

īpašuma 

īpašnieks/valdīt

ājs 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

    Parāds pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda 

Kopā 

1 Indrāni, Variešu 

pag. 

[..] K. A. 13,28  10,51 23,79 

2 Stukulu Priedes, 

Kūku pag. 

[..] K.A. 67,68  54,81 122,49 

3 Krūmberģi, 

Krustpils pag. 

[..] V. A. 403,86  127,01 530,87 

4 Jaunglāznieki, 

Krustpils pag.  

[..] D. J. 92,53  42,4 134,93 

5 Jaunglāznieki, 

Krustpils pag.  

[..] D. J. 19,13  8,64 27,77 

6 Stepes, Krustpils 

pag. 

[..] P. V. 72,56  69,72 142,28 

7 Akmeņmājas, 

Atašienes pag. 

[..] P.J. 349,7  69,34 419,04 

8 Akmeņmājas, 

Atašienes pag. 

[..] P. J. 2,08  0,89 2,97 

9 Akmeņmājas, 

Atašienes pag. 

[..] P. J. 12,29  4,84 17,13 

10 Līkumu Ierniņi, 

Variešu pag. 

[..] V. M. 42,09 3,52 35,66 81,27 

11 Lielie Ierniņi, 

Variešu pag. 

[..] V. M. 74,99 1,79 63,05 139,83 

12 Māja Nr.2, dz.4, 

Variešu pag. 

[..] V. M. 9,61  4,75 14,36 

13 Māja Nr.2, dz.4, 

Variešu pag. 

[..] V.M. 17,89  7,55 25,44 

14 Antūži, Variešu 

pag. 

[..] B.G. 306,17 15,12 207,88 529,17 

15 Viesturi, Mežāres 

pag. 

[..] V.A. 67,78 0,31 42,49 110,58 

16 D/s Zīlāni Nr.58, 

Kūku pag. 

[..] S.S. 61,25  40,69 101,94 

17 Neļķes, Krustpils 

pag. 

[..] Š. E. 707,07  118,15 825,22 

18 Neļķes, Krustpils 

pag. 

[..] Š. E. 184,47  46,37 230,84 

19 Vāverītes, 

Krustpils pag. 

[..] N. N. 241,95  118,33 360,28 

 



2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas  līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot izpildrīkojumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegšanai Zemgales apgabaltiesas piekritības zonā 

praktizējošiem Zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

4. Par šo lēmumu sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 

19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts.  

 

 

Informē I.Lauva, K.Pabērzs. 

 

 

 

7. 

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

zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes ezerā” precizēšanu 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

13.08.2015. vēstule Nr. 18-6/6524 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2015/5”. Ministrija atbilstoši savas 

kompetences ietvaros ir izskatījusi saistošos noteikumus, izsaka iebildumus, lūdz precizēt saistošos 

noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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"  13.punktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 13.08.2015. vēstuli Nr. 18-6/6524, ir sagatavoti precizējumi saistošajos noteikumos. 

 

 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Precizēt Krustpils novada pašvaldības 22.07.2015. saistošos noteikumus Nr.2015/5 „Par 

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

(precizētie saistošie noteikumi pielikumā): 

1.1. Svītrot no Noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz Ministru kabineta 2003.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 3.un 

7. punktu;   

1.2. Precizēt Noteikumu numerāciju, nodaļas apzīmējot ar romiešu cipariem, liekot aiz tiem 

punktu.  

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas  Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Krustpils 

Novadnieks” un izlikt redzamā vietā domes ēkā. 

 

 

 

8. 

Par Krustpils novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  



Jautā P.Gravāns, atbild I.Lapiņa. Izsakās M.Lazdāns, K.Pabērzs. 

 Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas  komisijām” (turpmāk – MK noteikumi) 

2.punkts nosaka: „Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu 

apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās 

pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija (turpmāk –komisija). Komisijas darbu organizē 

pašvaldība.” 

 MK noteikumu 3.punkts nosaka: „Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās 

pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim 

no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā ko misijas izveidošanas laikā ir vairāk 

nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.” 

 Krustpils novada dome 2015.gada 4.augustā nosūtīja vēstuli Nr. 2.1-8/15/593 “Par 

pārstāvniecību Medību koordinācijas komisijai” šādiem adresātiem – Lauku atbalsta dienesta 

Viduslatvijas reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei un Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībai, 

lūdzot deleģēt savu pārstāvi dalībai Krustpils novada medību koordinācijas komisijā. Minētās 

organizācijas ir nosūtījušas Krustpils novada domei informāciju par šādu pārstāvju izvirzīšanu: 

1) Lauku atbalsta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar 2015.gada 11.augusta vēstuli Nr. 

05.2-11/15/1168 „Par pilnvaroto pārstāvi” deleģē dalībai komisijā Valsts atbalsta un LEADER 

pasākumu daļas vadītāju Judīti Podnieci, e-pasts: Judite.Podniece@lad.gov.lv; 

2)Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība ar 2015.gada 6.augusta vēstuli Nr. VM6.1-10/253 „Par 

pārstāvja deleģēšanu ” deleģē dalībai komisijā Krustpils nodaļas vecāko mežzini Andri Sēli,  e-pasts: 

andris.selis@selija.vmd.gov.lv. 

 Ņemot vērā, ka Krustpils novada administratīvā teritorijā nav ziņu par  mednieku, lauksaimnieku 

un meža īpašnieku apvienībām, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru, tāpēc 

pašvaldības aicina komisijas sastāvā pašvaldības teritorijā reģistrēto mednieku, lauksaimnieku un meža 

īpašniekus, kas darbojas vai ir reģistrēti administratīvā teritorijā. 

 Izvērtējot esošo situāciju, Krustpils novada dome secina, ka šo amatu savienošana neradīs 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 Pamatojoties uz Medību likuma 29.panta septītās daļas 1.,3. un 5.punktu, Ministru kabineta 

26.05.2014.noteikumiem Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu 

un medību koordinācijas komisijām”, kā arī Lauku atbalsta dienesta, Valsts meža dienesta, 

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

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Izveidot Krustpils  novada medību koordinācijas komisiju un apstiprināt uz četriem gadiem šādu 

komisijas sastāvu: 

1.1.Krustpils novada pašvaldības pārstāvis, pašvaldības izpilddirektors Raivis Ragainis; 

1.2. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 

Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece; 

1.3.Valsts meža dienesta pārstāvis, Sēlijas virsmežniecības Krustpils nodaļas vecākais 

mežzinis Andris Sēlis; 

1.4. Lauksaimnieku pārstāvis - Andris Stalidzāns; 

1.5. Mednieku pārstāvis – Juris Puriškevičs; 

1.6. Meža īpašnieku pārstāvis – SIA „DLLA” īpašnieks Dainis Lapiņš.  



2.Medību koordinācijas komisijai darbu organizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

26.05.2014. noteikumiem Nr.269 ”Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu 

un medību koordinācijas komisijām”. 

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

9. 

Par nedzīvojamās telpas  Nr. 4 „Ambulance”,  Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads statusa 

maiņu  

Ziņo I.Stupāne. 

Informē K.Pabērzs. Izsakās A.Rutko. Paskaidro K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās  daļas 

27.punktu, nedzīvojamo telpu Nr.4 „Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads,  mainīt uz 

dzīvojamo telpu grupu, veicot attiecīgas izmaiņas ēkas tehniskajā pasē un Kadastra informācijas sistēmā, 

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, 

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

nolemj: 

1. Mainīt nedzīvojamās telpas Nr.4„Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads  

statusu uz dzīvojamo telpu 

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

 

 

 

10. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Informē I.Jaksone, papildina D.Vītola. Izsakās I.Jaksone. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Jaksone. Izsakās 

P.Gravāns, paskaidro K.Pabērzs. Izsakās A.Rutko, atbild I.Jaksone. Izsakās K.Pabērzs, M.Felss. Jautā 

M.Kalniņš, atbild D.Vītola. Izsakās Dz.Skalbe, D.Vītola, P.Gravāns, O.Stalidzāns, V.Golubevs, 

Dz.Skalbe. 

 

2015.gada 6.augustā saņemts A. J., personas kods [..], faktiskā dzīvesvieta [..] iesniegums ar 

lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā “Ambulance”, Medņos, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums piešķirt Alīnai Jansonei, personas 

kods 160787-12064, dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā “Ambulance”, Medņos, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā uz 1 (vienu) gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā 

funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošo 

noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.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, Pēteris Gravāns, 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. J., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], faktiskā 

dzīvesvieta [..], uz dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā “Ambulance”, Medņos, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, uz 1 (vienu) gadu. 

2. A. J., personas kods [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā “Ambulance”, Medņos, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar A. 

J., personas kods [..], un nodot dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā “Ambulance”, Medņos, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie 

Dzīvojamās telpas īres līguma.         

      

 

 

 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

2015.gada 4.augustā saņemts E. S., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..] iesniegums ar 

lūgumu pārslēgt  2003.gada 3.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 82 ar 2010. gada 

1.maijā noslēgto Vienošanās līgumu Nr.135 ar mazdēlu I. S., personas kods [..], kura deklarētā 

dzīvesvieta [..]. 

No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums izbeigt E. S., personas kods [..], 

2003.gada 3.septembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.82 ar 2010. gada 1.maijā noslēgto 

Vienošanās līgumu Nr.135. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 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, Pēteris Gravāns, 

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

 

1. Izbeigt 2003.gada 3.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 82 ar 2010. gada 1.maijā 

noslēgto Vienošanās līgumu Nr.135 ar E. S., personas kods [..], par dzīvokļa Nr.34, “Jaunā muiža 

3”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, īri. 



2. Uzdot E. S., personas kods [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokļa Nr.34, “Jaunā muiža 3”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, īri un 

komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Kūku pagasta pārvaldes piestādīto aprēķinu. 

3. Uzdot E. S., personas kods [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, nodot dzīvokli 

pēc adreses “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, saskaņā 

ar nodošanas - pieņemšanas aktu Kūku pagasta pārvaldei. 

 

 

 

12. 

Par īres līguma laušanu Krustpils pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata  Krustpils novada pašvaldībā 12.08.2015. saņemto D. D., personas kods [..], iesniegumu 

par atteikšanos no dzīvokļa „Spunģēni 3”-8, Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils novadā un 

Krustpils pagasta pārvaldes 12.08.2015. vēstuli Nr. 5-8/15/19 „Par īres līguma laušanu”. 

 Pamatojoties uz  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kurš nosaka, ka īrniekam ir tiesības 

jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju, 

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, 

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

nolemj: 

1. Lauzt līgumu ar D. D., personas kods [..], par īres tiesībām uz dzīvokli „Spunģēni 3”-8, 

Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, ar 2015.gada 12.septembri.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai A.Muncei. 

 

 

 

 13. 

Par īres līguma laušanu Krustpils pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata Krustpils novada pašvaldībā 10.08.2015. saņemto E. R., personas kods [..], iesniegumu 

par atteikšanos no dzīvojamās mājas „Mētras”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā un Krustpils pagasta 

pārvaldes 11.08.2015. vēstuli Nr. 5-8/15/16 „Par īres līguma laušanu”. 

 Pamatojoties uz  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kurš nosaka, ka īrniekam ir tiesības 

jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju, 

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, 

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

nolemj: 

1. Lauzt līgumu ar E. R., personas kods [..], par īres tiesībām uz dzīvojamo māju „Mētras”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā, ar 2015.gada 9.septembri.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai A.Muncei. 



 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

2015.gada 4.augustā saņemts I. S., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..] iesniegums ar 

lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muižā, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, jo ir deklarēts minētajā adresē. 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums piešķirt I. S., personas kods [..], 

dzīvokli “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads uz 1 (vienu) 

gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā 

funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 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, Pēteris Gravāns, 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības I. S., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], uz dzīvokli 

pēc adreses “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, uz 1 

(vienu) gadu. 

2. I. S., personas kods [..], viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar I.S., 

personas kods [..] un nodot dzīvokli pēc adreses “Jaunā muiža 3”, dzīvoklis Nr.34, Jaunā muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie 

Dzīvojamās telpas īres līguma.         

 

 

 

15. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Izsakās Dz.Skalbe, I.Jaksone, M.Lazdāns. I.Jaksone ierosina līgumu noslēgt uz vienu gadu. 

Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns, I.Jaksone, D.Vītola. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

Izsakās A.Rutko. 

 



Izskata R. T., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 28.jūlija iesniegumu, kurā lūdz piešķirt  

dzīvojamo platību „Māja 3” dzīvoklī Nr.16.  

Pamatojoties uz likumu „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 saskaņojumu,  ir iespējams piešķirt dzīvokli pēc adreses ”Māja 

Nr.3 Variešos”- 16, Varieši, Variešu  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, Pēteris 

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

 

1. Piešķirt R. T.  dzīvojamo platību pēc adreses ”Māja Nr.3 Variešos”- 16, Varieši, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads.  

2. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt uz vienu gadu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu  ar R. T. par dzīvokli, kas atrodas pēc adreses ”Māja Nr. 3 Variešos”- 16, 

Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads.  

3. Uzdot R. T.  mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses ”Māja Nr. 3 Variešos”- 16, Varieši, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

 

 

 

16. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Izsakās I.Stupāne. 

 

Izskata T. P., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 27.jūlija iesniegumu, kurā lūdz piešķirt  

divistabu dzīvokli Kūkās.  

Pamatojoties uz likumu „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 saskaņojumu, kurā norāda, ka  ir iespējams piešķirt dzīvokli pēc 

adreses ”Kūkas Nr.3”- 25, Kūkas, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 

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

 

1. Piešķirt T. P.  dzīvojamo platību pēc adreses ”Kūkas Nr.3 ”- 25, Kūkas, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads.  

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu  ar T. P. par dzīvokli, kas atrodas pēc adreses ”Kūkas Nr.3 ”- 25, Kūkas, Kūku  

pagasts, Krustpils novads. 

3. Uzdot T. P.  mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses ”Kūkas Nr.3”- 25, Kūkas, Kūku  

pagasts, Krustpils novads. 

 



 

 

17. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Izskata R. T., personas kods [..], adrese: [..],  2015.gada 21.jūlija iesniegumu, kurā norada, ka 

sakarā ar vīra A. T. nāvi,  lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņas vārdu.  

Ar A. T. pašvaldība bija noslēgusi īres un komunālo pakalpojumu līgumu par dzīvokli  „Kūkas 

Nr.2”-6, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, kas nosaka, 

ka: īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

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

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

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

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

viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs 

mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 

Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 

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

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Kūkas Nr.2”-6, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads,  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  R. T., personas kods [..], vārda. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

3. R.T. mēneša laikā ierasties Kūku pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

 

 

 

18. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata S. J., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 29.jūlija iesniegumu, kurā norada, ka 

sakarā ar vīra I. J. nāvi,  lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņas vārdu.  

Ar I. J. pašvaldība bija noslēgusi īres un komunālo pakalpojumu līgumu par dzīvokli  „Kūkas 

Nr.3”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, kas nosaka, 

ka: īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

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

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

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

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

viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs 

mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 



 Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 

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

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Kūkas Nr.3”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  S. J., personas kods [..], vārda. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

3. S. J.  mēneša laikā ierasties Kūku pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

 

 

19. 

Par zemes vienības iznomāšanu Mežāres pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata V. I., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 31.jūlija iesniegumu par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0088 un 5676 006 0074 iznomāšanu.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

1. 5676 004 0088 ir piekritīga pašvaldībai, zemes vienības platība ir 2.6826 ha, nosaukums 

„Bābenīca”. Uz minēto zemes vienību nav noslēgts zemes nomas līgums; 

2. 5676 006 0074 ir piekritīga pašvaldībai, zemes vienības platība ir 4.0 ha, nosaukums 

„Zesersala”. Uz minēto zemes vienību nav noslēgts zemes nomas līgums. 

 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”, un V.I. 

31.07.2015. 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt V. I. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5676 004 0088 – 2.6826 ha platībā un 5676 

006 0074 – 4.0 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.  

 

 

20. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 



Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Jautā K.Pabērzs, paskaidro I.Stupāne. Informē K.Pabērzs. Izsakās M.Lazdāns, K.Pabērzs. Informē 

I.Stupāne. 

 

 Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106,  juridiskā 

adrese: Lielā iela 26 C, Jēkabpils,  valdes priekšsēdētāja J. G., 2015.gada 3.augusta iesniegumu par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233, 1543 kv.m platībā iznomāšanu. Zemes nomu 

lūdz, jo uz pašvaldības zemes  ir nedzīvojamā ēka „Kūkas -33” (kadastra Nr. 5670 005 0233 001), kuru 

ar  2000.gada 1.augusta Nomaksas pirkuma līgumu no Kūku pagasta padomes izpircis Jēkabpils 

A.Grišānes individuālais uzņēmums „PEKAUSIS”, īpašniece A. G..  

Krustpils novada pašvaldība izskatot iesniegumu konstatē, ka : 

1. Kūku pagasta padome ar 2000.gada 1.augusta  Nomaksas Pirkuma līgumu ir atsavinājusi 

nedzīvojamo ēku „Kūkas -33” (kadastra Nr. 5670 005 0233 001); 

2. 2002.gada 11.februārī sastādīts akts par nekustamā īpašuma (ēkas)  „Kūkas -33” (kadastra Nr. 

5670 005 0233 001) nodošanu  Pircējai - Jēkabpils A.Grišānes individuālais uzņēmums 

„PEKAUSIS” īpašniecei A. G.; 

3. 2002.gada 6.decembrī Kūku pagasta padomes priekšsēdētājas vietas izpildītāja Regīna Vilnraga 

ar dokumentu Nr. 1-9/11, sastādījusi apliecinājumu par 2000.gada 1.augusta Nomaksas pirkuma 

līguma saistību izpildi. 

4. Saskaņā ar Lursoft datu bāzi Jēkabpils A.Grišānes individuālais uzņēmums „PEKAUSIS”  

pārreģistrēts uz  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106, kas ir 

tiesību saistību pārņēmējs. 

5. Zeme zem nedzīvojamās ēkas „Kūkas -33” (kadastra Nr. 5670 005 0233 001), ir Krustpils novada 

pašvaldības īpašumā.  

 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, Pēteris 

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

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106,  zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233 – 1543 m2 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.  

 

 

21. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  



 

 Izskata J. P., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 12.augusta iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0491- 0,1200 ha platībā iznomāšanu piemājas vajadzībām.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0491, 

0.1200 ha platībā ir pašvaldībai piekritīgā 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, Pēteris 

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

1. Iznomāt J. P., personas kods [..],  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0491- 

0,1200 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.  

 

 

 

 

22. 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0841 piešķiršanu 

nomā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata SIA Malne, reģ.Nr. 55403043131, juridiskā adrese: "Jaunā Muiža 3" - 22, Jaunā muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, 2015.gada 20.jūlija iesniegumu (Krustpils  novada 

pašvaldībā reģistrēts 2015.gada 21.jūlijā ar kārtas Nr.2.1-11.2/15/1514) ar lūgumu piešķirt nomā uz 10 

gadiem lauksaimniecības  vajadzībām zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0841.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē,  ka: 

1. Zemes vienība ar   Nr. 5670 004 0841 (ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0841), nosaukumu Zīlāni-

noma, 1.000ha platībā, ir ieskaitīta rezerves zemes fondā un tās valdītājs, atbilstoši Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā minētajam, ir Krustpils  novada pašvaldība. 

2. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajam, Krustpils novada pašvaldībai 

ir tiesības iznomāt rezerves zemes fonda zemes. 

Pamatojoties uz  

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

daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  

- Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu,  

- likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu,  



- Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt  nomā rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0841, 

1.000 ha platībā, SIA Malne, reģ.Nr. 55403043131, juridiskā adrese: "Jaunā Muiža 3" - 22, 

Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, nosakot zemes nomas līguma termiņu 

līdz 2020.gada 25.augustam, lauksaimniecībai, bez apbūves tiesībām. 

2. Krustpils novada pašvaldība vienpusēji izbeidz zemes nomas līgumu, ja Ministru kabinets 

izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 

iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts 

īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

3. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

kā 28 euro par vienu iznomāto zemes vienību (pievienotās vērtības nodoklis nomas maksā nav 

iekļauts). Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas 

maksas aprēķināšanu Krustpils novada pašvaldībā, kā arī tādā gadījumā, ja mainījusies zemes 

kadastrālo vērtību bāze.  

4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

5. Noslēgt zemes nomas līgumu 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Krustpils novada domes lēmuma 

pieņemšanas. 

 

Pielikumā: nomas zemes grafiskais pielikums uz vienas lapas. 

 

 

 

23. 

Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils  novada pašvaldībā 2015.gada 6.augustā  ir saņemts A. V., personas kods [..], 

dzīvojošas [..], iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/15/1621) ar lūgumu atsavināt dzīvokli pēc adrese „Ausuļi”-

10, kuru A. V. īrē no pašvaldības no 2014.gada 1.decembra. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1.Ar Krustpils novada pašvaldības 2014.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 13.,18) 

„Par statusa noteikšanu dzīvoklim Ausuļi 10, Antūži, Variešu pagasts” mainīts statuss no nedzīvojamām 

telpām uz dzīvojamām telpām. Atbilstoši šim lēmumam izmaiņas kadastrā nav veiktas. Pašreiz Ausuļi 

10, Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads telpu grupas lietošanas veids: 1241 – sakaru, stacijas, 

terminālā telpu grupa (bijušā pasta telpas), būtu maināms uz telpu grupu lietošanas veidu – 1122 triju 

vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupu; 

2. Ar Krustpils novada pašvaldības 2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 15.,18) 

„Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā”, piešķirts dzīvoklis A. V. pēc adreses „Ausuļi” -

10, Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads; 



3. Pašvaldība ar A. V., 2014.gada 1.decembrī ir noslēgusi  īres  un komunālo pakalpojumu 

līgumu.  Dzīvoklim īres un komunālo maksājumu parādu nav. 

Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama dzīvokļa 

īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likuma” 

8.pantu, kas nosaka- dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības 

nostiprinājusi zemesgrāmatā.  

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” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 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 6.augusta atsavināšanas  ierosinājumu, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 

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

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu 

dzīvokļa īpašumu „Ausuļi”-10, Antūži, Variešu pag., Krustpils novads. 

2. Veikt darbības telpu grupas lietošanas veida maiņai, aktualizējot informāciju kadastrā, un   veikt 

nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Krustpils novada 

pašvaldības vārda. 

3. Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā, Krustpils novada pašvaldības juristei Ilzei 

Stupānei organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja. 

4.  Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot jautājumu par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu uz domes sēdi. 

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

Ragainim. 

 

 

 

24. 

Par statusa maiņu dzīvoklim „Spunģēni 2” -5 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

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
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Izskata Krustpils pagasta pārvaldes 2015.gada 12.augusta vēstuli Nr.5-8/15/17 „Par statusa 

noteikšanu dzīvoklim”, saskaņā ar kuru tiek lūgts mainīt sociālā  dzīvokļa statusu uz dzīvokli dzīvoklim 

„Spunģēni 2” -5. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka:  

1. Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, dzīvoklim „Spunģēni 2”-5, kadastra 

apzīmējums 5668 006 0394 001 005, telpu grupu nosaukums – dzīvoklis; lietošanas vieds – 1122 

triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa. 

2. Dzīvokļa īpašums ir pašvaldības bilancē, atsevišķs dzīvokļa īpašums nav nostiprināts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj 

pašvaldība un pēc analoģijas, pašvaldībai ir tiesības mainīt sociālā dzīvokļa statusu,  ņemot vērā 

2015.gada 12.augusta Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas A.Munces  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, Pēteris Gravāns, 

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

1. Neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.5 „Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils  

novads, noteikt dzīvokļa statusu. 

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

pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

 

 

25. 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim „Spunģēni 2” -11 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

 Izskata Krustpils pagasta pārvaldes 2015.gada 12.augusta vēstuli Nr.5-8/15/18 „Par statusa 

noteikšanu dzīvoklim”, saskaņā ar kuru tiek lūgts noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim „Spunģēni 

2” -11. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. Ar Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 24.novembra domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 

18.,1), noteiktas īres un komunālo pakalpojumu maksājumu atlaides sociālo dzīvokļu īrniekiem.  

2. Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, dzīvoklim „Spunģēni 2”-11, kadastra 

apzīmējums 5668 006 0394 001 011, telpu grupu nosaukums – diennakts centrs; lietošanas vieds 

– 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa. 

3. Dzīvokļa īpašums ir pašvaldības bilancē, atsevišķs dzīvokļa īpašums nav nostiprināts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

 Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība,  un 

šā panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā 

esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas 

vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta 

noteikumos paredzēto normu;   12.pantu, kurš nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres maksu nosaka attiecīgā 

pašvaldība. Tai jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem, 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Krustpils novada pašvaldība, ņemot vērā 2015.gada 12.augusta Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas 

A.Munces  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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.11 „Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils  

novads, piešķirt sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Noteikt maksu par īri sociālā dzīvokļa īrniekam  atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 

2010.gada 24.novembra domes lēmumam (sēdes protokols Nr. 18.,1). 

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

pagasta pārvaldei. 

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

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

 

 

 

26.  

Par atteikumu pārņemt īpašumā viendzīvokļa māju: „Ripiņas”,  Variešu pagastā un „Dzīvojamā 

māja 312,2 km ”, Kūku pagasta, Krustpils novadā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) 

30.07.2015. iesniegumu par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībai, kurā piedāvā Krustpils 

novada domei viena mēneša laikā pieņemt lēmumu par viendzīvokļa māju „Ripiņas”, Variešu pagastā 

un viendzīvokļa mājas „Dzīvojamā māja 312,2 km” Kūku pagastā, Krustpils novadā, pārņemšanu 

īpašumā. 

 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

21.pantu valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājas valsts īpašuma dzīvojamās telpas, par kuru 

privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas 

privatizācijai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pilsētu   (novadu) pašvaldību īpašumā, 

kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas.  

 Saskaņā ar  Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr. 324 „Par valsts dzīvojamo māju 

neprivatizētās daļas noošanu pašvaldību īpašumā”  2.  un 3.punktu valsts dzīvojamās mājas valdītājs 

nosūta pašvaldībai piedāvājumu nodot tās īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu. 

Pašvaldība šo piedāvājumu izskata domes sēdē no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta 

valsts dzīvojamās mājas valdītājam. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts dzīvojamo 

māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā nodot tās 

pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai 

dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa 

īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā 

attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai 

dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.  

 Ņemot vērā, ka nekustamie īpašumi   nav nepieciešami Krustpils novada domei un tās iestādēm 

likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto funkciju nodrošināšanai, tas ir sliktā tehniskā stāvokli,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 25.04.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 

mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu 



ieskaitīšana valsts budžetā”  26.4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 

pirmo 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Atteikties pārņemt viendzīvokļa māju „Ripiņas”, Variešu pagastā un viendzīvokļa māju 

„Dzīvojamā māja 312,2 km” Kūku pagastā, Krustpils novadā, Krustpils novada pašvaldības  

īpašumā. 

2. Uzdot kancelejai šo lēmumu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”, 

K.Valdemāra iela 31, Rīgā, LV-1887. 

 

 

 

27. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Upatnieki”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 008 0115) 

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi I. M.  pilnvarotās personas I. B.  2015.gada 20.jūlija 

iesniegumu,  kurā lūdz ļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma „Upatnieki”, kadastra Nr.5676 008 0115, kas 

atrodas Mežāres pagastā, Krustpils novadā un sastāv no 2 zemes gabaliem 6,4 ha platībā, zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu 5676  001 0065, kura platība ir 3,3 ha. Lūdz noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi atdalītajam īpašumam – mežsaimniecība. 

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

konstatēts, ka atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi atdalāmajai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 001 0065 sadalās šādi:  0,3 ha- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,0 ha – meži. 

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”  nekustamais īpašums atrodas mežu teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. 

pantu, 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. 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 I. M. pilnvarotās personas I. 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Upatnieki”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 008 0115) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 001 0065  – 3,3 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 001 0065  – 3,3 ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201). 

 

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

 

 

 

Plkst. 12:35 deputāts J.Puriškevičs atstāj sēdes zāli. 



 

 

 

28. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Jaunābeļi”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 002 0013) 

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi A. Z. 2015.gada 27.jūlija iesniegumu,  kurā lūdz ļaut 

sadalīt  nekustamo īpašumu „Jaunābeļi”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kas reģistrēts Atašienes 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0014 7320, atdalot zemes gabalu ar kadastra numuru 5646 

002 0017- 9,1 ha platībā. 

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

konstatēts, ka atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi atdalāmajai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5646 002 0017 sadalās šādi:  8,7 ha- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 – zeme zem 

ūdens, 0,2 ha – zeme zem ceļiem. 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”  nekustamais īpašums atrodas 

lauksaimniecības teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. 

pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

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

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 A. Z. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Jānis Pastars, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Jaunābeļi”  (īpašuma kadastra Nr. 5646 002 0013) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 002 0017  – 9,1  ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 002 0017 saglabāt zemes lietošanas mērķi -  

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

29. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Mežiņi”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0024) 

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. C. 2015.gada 10.augusta iesniegumu, kurā lūdz 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežiņi” Krustpils pagastā Krustpils novadā (īpašuma kadastra Nr. 5668 

006 0024) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0007 – 3,1 ha platībā. 



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

īpašums „Mežiņi”  ar kadastra Nr. 5668 006 0024 sastāv no 2 zemesgabaliem ar kopējo platību 3,6 ha. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 5668 007 0007 platība ir 3,1 ha. 

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

19. pantu pirmo daļu,  likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta  27.punktu,  kā arī ņemot vērā  V. C. 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Mežiņi”  (īpašuma kadastra Nr. 5668 006 0024)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0007  – 3,1 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

 

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

 

 

30. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Purmalnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi I. B. un E. B. 2015.gada 10.augusta  iesniegumu, kurā 

lūdz atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Purmalnieki”, kadastra Nr.5668 007 0016, atdalot zemes gabalu 

30,0 ha platībā. Lūdz noteikt atdalītajam zemes gabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija.  

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

īpašums „Purmalnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5668 007 0016 sastāv no vienas 

zemes vienības 42,4 ha kopplatībā, uz zemes gabala atrodas ēkas. Īpašums reģistrēts Jēkabpils 

zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.181. Atdalītajai zemes vienībai 

iespējams noteikt zemes izmantošanas mērķi - 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”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā. Minēto saistošo noteikumu 

123.1.punkts nosaka, ka „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” 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 I. B. un E. B.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 



Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Purmalnieki”, kadastra Nr. 5668 

007 0016 (kopējā platība 42,4 ha) 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. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Purmalnieki” 

(pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils  novada 

pašvaldībā.   

 

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

 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Mežsētas”, Variešu pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 19.08.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. B.  pilnvarotās personas A. B. 2015.gada 17.augusta  

iesniegumu, kurā lūdz atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Mežsētas”  Variešu pagastā Krustpils novadā, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0013, lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 

zemes vienības sadalīšanai pēc klāt pievienotā pielikuma. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija ar paredzēto zemes vienības sadalījumu, 

zemesgrāmatu apliecības kopija, ģenerālpilnvara.  

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

īpašums „Mežsētas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5694 002 0013 sastāv no divām 

zemes vienībām 35,9 ha kopplatībā. Īpašums reģistrēts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.40. 

Atbilstoši Valsts Zemes dienesta kadastra reģistrā pieejamajiem datiem, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 002 0013 kopējā platība ir 32,5 ha, kuras lietošanas veidi atbilstoši 

eksplikācijai sadalās šādi: 20,2 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10,9 ha – meži, 0,1 ha – zem 

ēkām, 1,3 ha – citas zemes. 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”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības un mežu teritorijā. Minēto saistošo 

noteikumu 123.1.punkts nosaka, ka „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” 

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 A. B. pilnvarotās personas A. B.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 



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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- 

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežsētas” (kadastra Nr. 5694 002 

0013) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0013 – 32,5 ha platībā  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. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Mežsētas” 

(pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils  novada 

pašvaldībā.   

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

              

 

 

32. 

Par Krustpils novada domes 2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.7., 35) grozīšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 

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

 

Izteikt lēmumu tekstu jaunā redakcijā: 

„Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0619 ar kopējo 

platību 1.31 ha trijās  atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 1.20 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (Kods 

0702); 

- otrā zemes vienība- 0.06ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

- trešā  zemes vienība- 0.05ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101”. 

 

 

 



33. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Izskata Krustpils novada pašvaldībā 19.08.2015. saņemto S. B., personas kods [..], iesniegumu 

par atteikšanos no īres tiesībām uz dzīvokli Neretas 5-7, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

 Iesniedzējas iesniegums saskaņots ar Vīpes pagasta pārvaldes vadītāju, 18.08.2015.Pārvaldes 

vadītāja informēja, ka ar īrnieci ir noslēgts pieņemšanas nodošanas akts uz dzīvokli, parādu nav. 

 Pamatojoties uz  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kurš nosaka, ka īrniekam ir tiesības 

jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju,  

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

1. Izbeigt ar S. B. noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu ar 2015.gada 31.augustu.  

2. Uzdot S. B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par dzīvokļa 

Nr.7, “Neretas 5”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar Vīpes pagasta pārvaldes piestādīto aprēķinu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai I.Šeinovai 

 

 

 

34. 

Par automašīnas VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības domes 2015.gada 22.jūlija lēmuma sēdes (pr.Nr.11.,7) 

„Par pašvaldības kustamās mantas otro izsoli” tika veikta ar augšupejošu soli transportlīdzekļa- VW 

CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, izsole par domes noteikto sākumcenu  - EUR 4050, 

ar izsoles soli – 50 EUR.  

2015.gada 21.augustā, Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija, nodrošinājusi lēmuma izpildi.  Piedaloties izsolē vienam pretendentam- Kūku pagasta Lazdāna 

zemnieku saimniecība "BIRZĪTES, reģ.Nr. 45404003878, adrese Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, 

Ratnīca, izsole atzīta par notikušu, noteikts izsoles uzvarētājs, un nosolītā cena ir 4100 EUR. Kā 

rezultātā, tiek lūgts apstiprināts izsoles rezultātu. 

 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

1. Apstiprināt automašīnas VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, izsoles 

rezultātus, nosakot izsoles uzvarētāju - Kūku pagasta Lazdāna zemnieku saimniecība 

"BIRZĪTES, reģ.Nr. 45404003878, adrese Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Ratnīca, ar nosolīto 

summu  4100 EUR, t.sk. 711.57 PVN. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē, trīs darba 

dienu laikā izrakstīt rēķinu par nosolīto summu, atņemot ieskaitīto drošības naudu 10% apmērā 

no sākumcenas. 

3. Uzdodam izsoles uzvarētājam - Kūku pagasta Lazdāna zemnieku saimniecība "BIRZĪTES, 

reģ.Nr. 45404003878, adrese Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, „Ratnīca” pēc izsoles rezultātu 



apstiprināšanas domes sēdē un  izrakstītā rēķina saņemšanas,  10 (desmit) darba dienu laikā 

izdarīt pilnu norēķinu par nosolīto automašīnu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

R.Ragainim. 

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Lazdāns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Plkst. 12:40 deputāts Juris Puriškevičs atgriežas sēdes zālē. 

 

 

 

35. 

Par dotāciju pašvaldības aģentūrai „ Jaunāmuiža”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Informē R.Ragainis. Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. Izsakās M.Felss. Informē R.Ragainis, K.Pabērzs. 

Izsakās R.Ragainis, K.Pabērzs. 

 

2015.gada 24.augustā ir saņemts pašvaldības aģentūras „ Jaunāmuiža” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt līdzekļus jumta remontam EUR 7900 un termopresei apģērbu marķēšanai EUR 2700. 

Iesniegumam klāt pievienots defektu akts par nepieciešamību veikt defektu novēršanu- jumta seguma 

remontu, bez tam pievienota prognozējamā tāme EUR 7899.91 apmērā. 

 

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, 

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

nolemj: 

1. Piešķirt dotāciju pašvaldības aģentūrai „ Jaunāmuiža” EUR 7900 jumta remontam, novirzot 

finansējuma no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sociālajai  nodrošināšanai. 

2. Ieteikt pašvaldības aģentūrai „ Jaunāmuiža”  iekļaut 2016.gada budžetā līdzekļus apģērbu 

marķēšanas termopreses iegādei. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:00 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova  



Pielikums 

Krustpils novada domes 

26.08.2015. lēmumam  

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vīpes amatniecības centram „Māzers” 

(sēdes protokols Nr.12., 1.p.) 

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS VĪPES AMATNIECĪBAS CENTRAM „MĀZERS” 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN 

(EURO) 

1. Kokapstrādes darbnīca 

 

Stunda  1.00 

2. Aušanas darbnīca Stunda  1.00 

3. Izstādes apmeklējums  

1 personai 

 

0.50 

4. Ekskursija 1 personai 0.70 

5. Dalības maksas 

(Radošās darbnīcas, 

meistarklases  

 

1 personai 

 

2.00 

6. Mašīnadīšanas apmācība stunda 1.00 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs  



 


