
 
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 16.decembrī Nr.16. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

 

Sēdē piedalās: 

 

Deputāti: 

Dace Broka ( līdz plkst. 11:50), Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns ( no plkst. 10:25), Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa,  Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks 

projektu vadītājs Kārlis Stars, juriste Ilze Stupāne, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Benita Dzelme, Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Dace Telšinska, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš, Zīlānu kultūras nama vadītāja 

Dace Braune. 

 

 

Sēdē nepiedalās deputāte Vija Stiebriņa attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

 

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

 Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 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 aizņēmumu Valsts kasē Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā 

(2.kārta) 

2. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

3. Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.15) 

“Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu strukturālajām 

izmaiņām” 

4. Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku amata vienību un 

slodžu strukturālajām izmaiņām 

5. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/8 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

6. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/9 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

7. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Vīpes pamatskolas  nolikumā  

8. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

nolikumā  

9. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Krustpils pamatskolas  nolikumā  

10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Mežāres pamatskolas  nolikumā 

11. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības Sūnu pamatskolas nolikumā  

12. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Variešu sākumskolas  nolikumā 

13. Par Krustpils novada pašvaldības iestādes „Mežāres kultūras centrs”  reorganizāciju  

14. Par Atašienes pagasta bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu  

15. Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai 

pārbūvei  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvarā  

16. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā  

17. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā  

18. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā  

19. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldes nolikumā  

20. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikumā  

21. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā  

22. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā  

23. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

24. Par medību tiesību nomu 

25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Atašienes  pagastā 

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Kūku  pagastā  

27. Par zemes vienības daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

28. Par zemes vienības daļas nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

29. Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Krustpils pagastā  

30. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā  

31. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā  

32. Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu un līguma grozīšanu Mežāres pagastā  

33. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 



34. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

35. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

36. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

37. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

38. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā  

39. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā  

40. Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Vīpes pagastā  

41. Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Vīpes pagastā 

42. Par zemes vienības iznomāšanu Mežāres pagastā 

43. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

44. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

45. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

46. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

47. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

48. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

49. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

50. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

51. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

52. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

53. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

54. Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

55. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

56. Par zemes gabala atdalīšanu („Auzāni”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0108) 

57. Par zemes gabala atdalīšanu („Eglīte”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0220) 

58. Par zemes gabala atdalīšanu („Kamoliņi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0145) 

59. Par zemes gabala atdalīšanu („Kaspari”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 002 0015) 

60. Par zemes gabala atdalīšanu ( Sarmas iela 8, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0592) 

61. Par zemes gabala atdalīšanu ( Sarmas iela 8, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0592) 

62. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  („Brīviņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads)  

63. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Priednieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads) 

64. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

65. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils pagastā 

66. Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

67.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs lūdz 4.darba kārtības jautājumu izskatīt ap plkst. 11:00.  

 

 

Informācija 

 

Izpilddirektors Raivis Ragainis informē, ka tiek apspriests pašvaldības struktūras plāns, 

norit darbs pie atalgojuma sistēmas izveides. Projekti lielākoties ir pabeigti vai apturēti līdz 

pavasarim. Ekspluatācijā nodota šķēršļu josla pie Sūnu skolas un ar dažiem atliktajiem darbiem 

stadions pie skolas. Visi lielie projekti pabeigti. Darbi uz ceļiem nenotiek, jo ceļi ir slapji. 

Lielākais darbs varētu būt ceļu sakārtošana caur LAD programmu. Pēc optimistiskākajām 

prognozēm tas varētu būt rudens, kad varēsim sāk kaut ko darīt. Vispirms ir iepirkums 



projektēšanai, tad būvniecības iepirkums, tad LAD apstiprinājums. 2016.gads paies 

sagatavojoties. Viss notiek saistībā ar nākamā gada budžeta plānošanu. Lielākie darbi jau ir 

izdarīti. Daudzi darbinieki ir atvaļinājumos. 

Dz.Skalbe interesējas, vai ir izsludināt konkurss uz  saimnieciskās daļas vadītāja amatu. 

R.Ragainis informē, ka konkurss nav izsludināts, līgumu ar konkrētu personu slēgs no 2016.gada 

janvāra. 

 

1. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (2.kārta) 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. 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 Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nolemj: 

Grozīt 2015.gada 26.augusta domes lēmumu Nr.12. 3 punktu “Par aizņēmumu Valsts kasē 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (2.kārta)” izsakot šādā redakcijā: 

 

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 decembris    23422 EUR 

2016.gada maijs 21425 EUR 

2016.gada jūnijs 21425 EUR 

2016.gada jūlijs 64279 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. 

 
Sagatavoja I.Lauva 

 

 

2. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Informē K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

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

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

Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 3.p.) apstiprināto 

nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils 

novada pašvaldībā”, izskatot SIA “Līvānu kūdras fabrikas” 2015.gada 1.decembra iesniegumu, 

kurā lūdz pieņemt  ziedojumu EUR 700.00 apmērā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai ar 

ziedojumu mērķi - Ziemassvētku pasākuma organizēšanai, mācību līdzekļu iegādei, skolas 

aprīkojuma iegādei,   

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), no SIA “Līvānu kūdras fabrikas”, reģistrācijas 

Nr.40003017973, saskaņā ar 2015.gada 1.decembra iesniegumu un 2015.gada 

10.decembrī noslēgto Ziedojuma līgumu starp   SIA “Līvānu kūdras fabrikas” un  Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolu, naudas līdzekļus 700  EUR (septiņi simti euro). 

2. Uzdot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei D.Brokai, pieņemto naudas 

ziedojuma summu izmantot atbilstoši ziedotāja noteiktam mērķim. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram R.Ragainim 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

3. 

Par grozījumiem 2015.gada 19.novembra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.15) “Par 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu  

strukturālajām izmaiņām” 

Informē K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild R.Ragainis. Jautā D.Broka,  atbild R.Ragainis. Informē R.Ragainis. Jautā 

I.Jaksone, atbild R.Ragainis. Paskaidro D.Telšinska. Informē K.Pabērzs, R.Ragainis.  



 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus lēmuma 1.5.punktā, izsakot 1.5.punktu sekojošā redakcijā: 

 

1.5. Krustpils novada būvvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Būvvaldes vadītājs  

2. Būvvaldes arhitekts  1 

3. Būvinspektors  1 

4. Būvvaldes speciālists- lietvedis 

           

1 

 

2. Izdarīt grozījumus lēmuma 1.14.punktā, izsakot 1.14.punktu sekojošā redakcijā: 

 

1.14. Mežāres pagasta pārvalde 

Nr.p.k. 

 

 

 

Amata nosaukums slodze 

1. Mežāres pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Mežāres bibliotēkas vadītājs 1 

5. Mežāres pagasta kultūras darba organizators 1 

 

3. Izdarīt grozījumus lēmuma 1.9.punktā, izsakot 1.9.punktu sekojošā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas loceklis Atašienes 

pagastā 

1 

2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 

Bāriņtiesas loceklis Kūku pagastā 

0,7 

3. Bāriņtiesas loceklis Krustpils pagastā 0,3 

4. Bāriņtiesas loceklis Mežāres pagastā 0,3 

5. Bāriņtiesas loceklis Variešu un Vīpes pagastā 0,8 

6. Bāriņtiesas sekretārs 0,5 
 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada būvvaldei; 

2. Mežāres pagasta pārvaldei; 

3. Mežāres bibliotēkas vadītājam 

 

 

 

 

 



4. 

Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku  

amata vienību un slodžu strukturālajām izmaiņām 
 

Jautājumu izskata pēc plkst. 11:00.  

(Protokolā pēc 15.jautājuma ) 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/8 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

 

Ziņo: K.Pabērzs. 

Izsakās D.Broka. Jautā J.Pastars, atbild I.Lauva. Izsakās Dz.Skalbe, K.Pabērzs. 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ņemot vērā Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot 

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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2015/8 “Grozījumi 2013.gada 18. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””. 

2. Saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu publicēt Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī 

Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

 

 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/9 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/42 

“Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

 

Ziņo: K.Pabērzs 

Izsakās D.Broka, K.Pabērzs, Dz.Skalbe, M.Lazdāns.  

Paskaidro B.Dzelme. 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ņemot vērā Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot „par” - 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

http://www.krustpils.lv/


1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2015/9 ”Grozījumi 2013. gada 18. decembra  

saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā”. 

2. Saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu publicēt Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī 

Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja B. Dzelme 

 

 

7. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Vīpes pamatskolas  nolikumā  

Informē K.Pabērzs, lūdz precizēt lēmumu projektus par grozījumiem skolu nolikumos, 

aizstājot tekstu: “šādā redakcijā: “….saskaņojot ar Krustpils novada izpilddirektoru, nosaka 

skolas tehnisko un pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu 

un slodzes;” ar tekstu “šādā redakcijā: “….Krustpils novada dome apstiprina un nosaka skolas 

tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu un 

slodzes.” 

Paskaidro I.Stupāne. Izsakās J.Pastars. 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2. punktu,  Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 28.pantu 

un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā, 2015.gada 28.oktobra 

Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu nodošanu 

Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

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

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Vīpes pamatskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izslēgt nolikuma 6.punktu; 

1.2. izteikt nolikuma 44.punktu pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“ 44.Skolas direktores tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, darba līgums, 

Darba kārtības noteikumi, amata paraksts, kā arī šis Nolikums.”  

1.3. izteikt nolikuma 44.6.apakšpunktu šādā redakcijā: “44.6. pieņemt darbā savus 

vietniekus, pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar tiem darba 

līgumus saskaņā ar LR darba tiesību aktiem;” 

1.4. izteikt nolikuma 44.8.apakšpunktu šādā redakcijā: “44.8. Krustpils novada dome 

apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko 

darbinieku amata vienību skaitu un slodzes” 

1.5. izteikt nolikuma 61.punktu šādā redakcijā: “61. Valsts budžets nodrošina:  

61.1. pedagogu atalgojumu; 

61.2.daļēji segtu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi; 

61.3.skolēnu ēdināšanas apmaksu Ministru  kabineta noteiktajā kārtībā.” 

http://www.krustpils.lv/


1.6. izteikt nolikuma 75.punktu šādā redakcijā: “75. Noteikumi un kārtība, kas tiek izstrādāti 

atbilstoši nepieciešamībai un pakārtoti ārējo normatīva aktu izmaiņām.” 

2. Uzdot Vīpes pamatskolas direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 
 

8. 

Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

nolikumā 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

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

28.pantu un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā, 2015.gada 

28.oktobra Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu 

nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”,  

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 38.6.apakšpunktu šādā redakcijā: “ 38.6.pieņem darbā savus vietniekus, 

skolotājus, atbalsta personālu  un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus saskaņā ar 

LR darba tiesību aktiem;”  

1.2. izteikt nolikuma 38.61.apakšpunktu šādā redakcijā: “38.61. Krustpils novada dome 

apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko 

darbinieku amata vienību skaitu un slodzes” 

1.3. izteikt nolikuma 38.8.apakšpunktu šādā redakcijā: “38.8. nosaka savu vietnieku, skolotāju un 

tehnisko darbinieku darba pienākumus un tiesības, kontrolē to izpildi;” 

2. Uzdot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas  direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai  informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 
 

 

 



9. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Krustpils pamatskolas  nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

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

28.pantu un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, emot vērā, 2015.gada 

28.oktobra Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu 

nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils pamatskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 33.2..apakšpunktu šādā redakcijā:  

“ 33.2. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagoģiskajiem, atbalsta 

personālu un tehniskajiem darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot tos no darba saskaņā ar spēkā 

esošām tiesību normām.;”  

1.2. izteikt nolikuma 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “33.3. Krustpils novada dome 

apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko 

darbinieku amata vienību skaitu un slodzes” 

1.3. izteikt nolikuma 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “34.1.pieņemt darbā savus vietniekus, 

pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus 

saskaņā ar LR darba tiesību aktiem;” 

1.4. izteikt nolikuma 34.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “34.3. noteikt savu vietnieku, 

pedagoģisko un tehnisko darbinieku darba pienākumus un tiesības, kontrolēt to izpildi;” 

2. Uzdot Krustpils pamatskolas direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

10. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Mežāres pamatskolas  nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

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

28.pantu un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā, 2015.gada 



28.oktobra Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu 

nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”,  

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Mežāres pamatskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:  

“ 30. Audzēkņu uzņemšana pirmsskolas programmā notiek , pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu un iesniegtajiem medicīniskajiem dokumentiem, kas apstiprina bērna tiesības 

apmeklēt pirmsskolas grupas, atbilstoši Krustpils novada pašvaldības  saistošiem 

noteikumiem par bērnu uzņemšanu pirmsskolas grupās vispārizglītojošās skolās un 

pirmsskolas izglītības iestādēs.”  

1.2. izteikt nolikuma 32.punktu šādā redakcijā: “32. Pirmsskolas grupa strādā darba 

dienās atbilstoši apstiprinātai pirmsskolas grupas dienas kārtībai un iekšējās kārtības 

noteikumiem.” 

1.3. izteikt nolikuma 37.punktu šādā redakcijā: “37. Izglītojamo tiesības , pienākumi 

un atbildība  noteikta ANO konvencijā  par bērna tiesībām, Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos 

normatīvajos aktos.” 

1.4. izteikt nolikuma 39.6.apakšpunktu šādā redakcijā: “39.6. pieņem darbā 

pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar viņiem  darba 

līgumus  saskaņā ar LR darba tiesību aktiem;” 

1.5. izteikt nolikuma 39.8.apakšpunktu  šādā redakcijā: “39.8. Krustpils novada dome 

apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto 

pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu un slodzes” 

1.6. izteikt nolikuma 39.9.apakšpunktu  šādā redakcijā: “39.9. nosaka pedagogu un 

tehnisko darbinieku darba pienākumus  un tiesības, kontrolē to izpildi;” 

1.7. izteikt nolikuma 40. punktu šādā redakcijā: “40.Direktores prombūtnes laikā 

aizvietošana tiek noteikta ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.” 

1.8. izteikt nolikuma 50. punktu šādā redakcijā: 

“50.Valsts budžets nodrošina : 

50.1. pedagogu atalgojumu ; 

50.2. daļēji segtu  mācību grāmatu  un mācību līdzekļu iegādi; 

50.3. skolēnu ēdināšanas apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.” 

1.9.izteikt nolikuma 60.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“60.3. Noteikumi un kārtības , kas tiek izstrādāti atbilstoši nepieciešamībai un pakārtoti 

ārējo normatīvo aktu izmaiņām.” 

2. Uzdot Mežāres pamatskolas direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai  informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 



 

11. 

Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības Sūnu pamatskolas nolikumā 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

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

28.pantu un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā, 2015.gada 

28.oktobra Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu 

nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Sūnu pamatskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 44.6.apakšpunktu šādā redakcijā: “ 44.6.pieņem darbā savus 

vietniekus, skolotājus, atbalsta personālu  un tehniskos darbiniekus, slēdzot ar tiem darba 

līgumus saskaņā ar LR darba tiesību aktiem;”  

1.2. izteikt nolikuma 44.8.apakšpunktu šādā redakcijā: “44.8. Krustpils novada dome 

apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko 

darbinieku amata vienību skaitu un slodzes” 

1.3. izteikt nolikuma 44.9.apakšpunktu šādā redakcijā: “44.9. nosaka savu vietnieku, 

skolotāju un tehnisko darbinieku darba pienākumus un tiesības, kontrolē to izpildi;” 

2. Uzdot Sūnu pamatskolas  direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai  informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

12. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Variešu sākumskolas  nolikumā  

 

K.Pabērzs lūdz papildināt lēmuma projektu: 

“1.1. izteikt nolikuma 6. punktu šādā redakcijā: 

”6. skolas juridiskā adrese: “Variešu sākumskola”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

VV- 5236””. 

 

Jautā P.Gravāns, atbild I.Stupāne.  

 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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

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

28.pantu un 30.pantu otro daļu, un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā, 2015.gada 



28.oktobra Krustpils novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr. 14., 3) „Par personu lietu 

nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Variešu sākumskolas nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 6. punktu šādā redakcijā: 

”6. skolas juridiskā adrese: “Variešu sākumskola”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, LV- 5236” 

1.2. izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā:  

“ 21. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem daļu no mācību laika izmantot 

pārgājienu, mācību ekskursiju, skolas pasākumu organizēšanai un ārpusstundu 

darba,, projektiem  un olimpiādēm.”  

1.3. izslēgt nolikuma 32. un 44.punktu; 

1.4. izslēgt nolikuma XII nodaļu; 

1.5. izteikt nolikuma 69.punktu šādā redakcijā: “69. Skolas direktors vada skolas darbu, 

pieņem darbā savus vietniekus, pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos darbiniekus, 

nosaka tiem amata pienākumus, kontrolē darbinieku darba kvalitāti un atbild par skolas 

darba rezultātiem.” 

1.6. izslēgt nolikuma 70.punktu; 

1.7. izteikt nolikuma 81punktu šādā redakcijā: “81. Krustpils novada dome apstiprina un 

nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku 

amata vienību skaitu un slodzes.” 

1.8. izteikt nolikuma 87.punktu šādā redakcijā: “87. Direktoram ir tiesības patstāvīgi veidot 

skolas amata vienību sarakstu, iedalītās algas fonda ietvaros, saskaņojot ar Krustpils 

novada pašvaldības izpilddirektoru.” 

1.9. nolikuma 99.punktu aizstāt vārdus " Variešu pagasta pārvalde un direktora vietnieks" ar 

vārdiem "Variešu sākumskolas direktors un direktora vietnieks".  

1.10. izslēgt nolikuma 100.punktu. 

2. Uzdot Variešu sākumskolas direktorei nodrošināt nolikumu izpildi. 

3. Uzdot Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājai  informēt LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes 

nolikuma grozīto redakciju. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

13. 

Par Krustpils novada pašvaldības iestādes 

„Mežāres kultūras centrs”  reorganizāciju 

 

K.Pabērzs lūdz precizēt lēmuma projekta 7. punktu, aizstājot “personālvadības speciālistam” ar 

“juristei”. 



Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Kultūras institūciju likuma 5. un 13.pantu,    

Krustpils novada pašvaldības iestādes “Mežāres kultūras centrs” nolikumu (apstiprināts 

2014.gada 13.februārī ar Krustpils novada pašvaldības domes  sēdes lēmumu (protokols Nr.2.,1), 

ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.15., 5.)3.punktu, pamatojoties uz saimniecisku un strukturālu pasākumu veikšanu 

Krustpils novada pašvaldībā, reorganizēt Krustpils novada pašvaldības iestādi – “Mežāres 

kultūras centrs” uz pastarpinātas pārvaldes institūciju – “Mežāres kultūras nams”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Reorganizēt Krustpils novada pašvaldības iestādi – “Mežāres kultūras centrs” uz 

pastarpinātas pārvaldes institūciju – “Mežāres kultūras nams”. 

2. Noteikt, ka reorganizācija ir jāpabeidz līdz 2016.gada 31.janvārim   

3. Noteikt, ka ar 2016.gada 1.februāri Krustpils novada pašvaldības pastarpinātās pārvaldes 

institūcija “Mežāres kultūras nams” ir Krustpils novada pašvaldības iestādes “Mežāres 

kultūras centrs”  (turpmāk- Iestāde) funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, 

lietvedības un arhīva pārņēmēja. 

4. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai N.Mitrofanovai izveidot Iestādes reorganizācijas 

komisiju, kuras uzdevums ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 

kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību, lietvedības un arhīva nodošanu Krustpils novada 

pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūciju – “Mežāres kultūras nams”. 

5. Noteikt, ka pēc Iestādes reorganizācijas Iestādes darbinieki turpina darba tiesiskās attiecības  

Krustpils novada pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūcijā  “Mežāres kultūras nams”. 

6. Uzdot Iestādes vadītājai  kopā ar pašvaldības juristi izstrādāt Krustpils novada pašvaldības 

pastarpinātas pārvaldes institūcijas  “Mežāres kultūras nams” nolikumu, iesniegt to 

apstiprināšanai uz 2016.gada janvāra domes sēdi. 

7. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei 2 darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā 

informēt darbiniekus par Iestādes reorganizāciju un brīdināt par grozījumiem darba līgumos 

vai iespējamo darba līguma uzteikumu saskaņā ar Darba likuma 98.pantu. 

8. Uzdot un pilnvarot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru  Raivi Ragaini izslēgt no 

Valsts ieņēmumu dienesta Krustpils novada pašvaldības iestādi- Mežāres pagasta kultūras 

centrs (iestādes adrese- „Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

NMR Nr.90010233005 no nodokļu maksātāju reģistra, reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā 

Krustpils novada pašvaldības  pastarpinātas pārvaldes institūciju  „Mežāres kultūras nams”, 

ar juridisko adrese „Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads  nodokļu 

maksātāju struktūrvienību reģistrā.  

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 



14. 

Par Atašienes pagasta bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu 

 

Informē K.Pabērzs. Paskaidro I.Stupāne, R.Ragainis. 

P.Gravāns ierosina minēt tikai mēnešalgas grupu, nenorādot algu. 

Izsakās D.Broka, Dz.Skalbe, K.Pabērzs. Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns, 

K.Pabērzs, J.Pastars. 

 

 Jautājums izskatīts 09.12.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība līdz 2015.gada 23.novembrim bija izsludinājusi pieteikšanās 

uz Atašienes pagasta bibliotēkas vadītāja amata vakanci. 

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

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.  

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

7.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par 

Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, Ministru 

kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ritas Pastares 

23.11.2015. pieteikumu, kas saņemts Krustpils novada pašvaldībā 23.11.2015. un reģistrēts ar 

Nr.1.2-6/15/2404 un pamatojoties uz Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisijas 

2015.gada 27.novembra lēmumu Nr.1, kurā komisija nolēma virzīt uz domes sēdi  Atašienes 

pagasta bibliotēkas vadītāja amatam apstiprināšanai Ritu Pastari, personas kods [..], atklāti 

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, 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 Atašienes pagasta bibliotēkas vadītāja amatā, profesijas kods 2622 06, uz 1 

slodzi ar amata saimi: 18.2.INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN ANALĪZE, BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMI; 

amata līmeni: II;  mēnešalgu grupu: 7 ar 2016.gada 4.janvāri Ritu Pastari, personas kods [..]. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Jānis Pastars lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Mežāres pagasta pārvaldei; 

2. Mežāres bibliotēkas vadītājam; 

3. Atašienes pagasta pārvaldei; 

4. Ritai Pastarei, [..] 

 



15. 

Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai 

pārbūvei Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvarā 

 

Informē K.Pabērzs. Ziņo K.Stars. 

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

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes 2015.gada 23.septembra lēmumu Nr.1 

(prot.Nr.13) “Par pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritēriju noteikšanu būvniecībai vai 

pārbūvei Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un sanāksmju rīkošanu ar Krustpils novada uzņēmējiem par 

lauku ceļu infrastruktūras attīstību”, 2015.gada oktobrī tika organizētas sanāksmes ar novada 

uzņēmējiem, kurās tika izveidots uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pārbūvējamo pašvaldības grants 

ceļu saraksts. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, MK 

noteikumu Nr.475 ”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā”,  

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt prioritāro grants ceļu sarakstu būvniecības vai pārbūves projektu gatavošanai 

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”: 

 

Pagasts Ceļa nosaukums Ceļa 

kopgarums 

( km) 

Pārbūvējamie 

posmi 

Kopā 

pārbūvējamie 

km. 

Atašienes pagasts 4-3 Atašiene-Joksti-

Zalāni 

8,40 1,50.km – 2,45.km 

6,40.km – 7,90.km 

2,45 

4-4 Joksti – Agrārbanka 6,15 0,40.km – 1,85.km 

3,80.km – 5,15.km 

2,80 

Krustpils pagasts 1-24 Darvasbreņči – 

Kaķīši 

3,21 0,00.km – 0,40.km 

2,30.km – 3,21.km 

1,31 

1-14 Prodsala – 

Uģērnieki 

2,56 0,00.km – 1,30.km 1,30 

1-10 Skudraine – Ganu 

krogs 

4,13 0,40.km – 1,20.km 0,80 

1(2)-45  Darvasbrenči – 

Variešu pagasts 

3,05 0,00.km – 1,95.km 1,95 

Kūku pagasts 6-13 Spolāni – 

Dārzupītes 

1,68 0,00.km – 1,68.km 1,68 

6-39 Zīlāni – 

Jaunāmuiža 

0,97 0,00.km – 0,97.km 0,97 



6-21 Pakalnes – Sūnas 3,39 0,00.km – 1,60.km 1,60 

6-8 Pēternieki – Gravāni 

– Zīlāni 

4,11 0,00.km – 2,14.km 2,14 

Palejnieki – Piejūti 1,80 0,00.km – 1,80.km 1,80 

Mežāres pagasts 3-3 Ļamāni – Luksti 4,72 0,00.km – 1,25.km 1,25 

3-14 Kropiņi – 

Druvasnieki 

6,55 1,50.km – 4,30.km 2,80 

3(4)-15 Mežāre - 

Atašienes pagasta robeža 

6,38 3,66.km – 6,38.km 2,72 

Variešu pagasts 2-22 Kaupernieki – 

Ierniņi 

2,76 0,00.km – 2,76.km 2,76 

2-8 Pāpuļi - Cīruļi 4,97 2,57.km – 4,97.km 2,40 

2-6 Ķikuri – Kursieši 3,86 0,00.km – 3,86.km 3,86 

Vīpes pagasts 5-10 Vīpes skola - Luksti 5,18 0,00.km – 3,10.km 3,10 

5-6 Landzāni – 

Ezermuiža 

5,07 0,00.km – 0,90.km 0,90 

5-12 Prauliņi - Slīpie 1,55 0,00.km – 1,00.km 1,00 

 

2. Izstrādājot prioritāro grants ceļu būvniecības vai pārbūves būvprojektus, pārbūvējamo 

posmu kilometri var tikt precizēti.  

3. Ja pēc prioritāro grants ceļu pārbūves projektu realizācijas būs radies finansējuma 

pārpalikums, tad  to izmantot sekojošu pašvaldības grants ceļu pārbūvei: 

 

Pagasts Ceļa nosaukums 

Atašienes pagasts 4-25 Kozuliņi-Lipuškas 

4-27 Rijnieki-Eiduki 

4-23 Bojāri-Lakstiņi 

4-9 Pilskalns-Zirnaites 

Krustpils pagasts 1-17 Kazubreņči – Stacija 

Kūku pagasts 6-41 A/S “Rīga-Daugavpils” - 

Maksīni 

6-29 Lauki - Treiļi 

Mežāres pagasts 3-2 Druvasnieki-Podnieki 

3-7 Bērziņi-Podnieki 

3-20 Buntiķi – Endžeļi 

3-1 Ļamāni-Rožlejas 

3-5 Ļamāni-Dziļais vads 

Variešu pagasts 2-14 Pieterāni – Pieterānu pļavas 

2-15 Ušāni – Bauri – Medņi 

2-7 Rugātnieki – Vēri 

Vīpes pagasts 5-15 Vīpes skola – Birzmalieši 

5-6 Landzāni – Ezermuiža 

 

4. Uzdot Plānošanas un attīstības nodaļai sagatavot grozījumus Krustpils novada Attīstības 

programmas 2013. -2019.gadam Investīciju plānā, iekļaujot tajā šī lēmuma 1.punktā un 

3.punktā uzskaitītos pašvaldības grants ceļu pārbūves projektus. 

Lēmuma projektu sagatavoja: Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja I.Širina 

 



Sēdes vadītājs K.Pabērzs lūdz atgriezties pie Domes sēdes darba kārtības 4.jautājuma 

izskatīšanas. 

 

4. 

Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehnisko darbinieku  

amata vienību un slodžu strukturālajām izmaiņām 

 

Ziņo R.Ragainis 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. Jautājums 

izskatīts 10.12.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Diskusija par lēmuma projekta 2.punktu. 

Izsakās G.Kalve. Jautā G.Kalve, atbild R.Ragainis. Izsakās D.Broka, iebilst R.Ragainis. Izsakās 

D.Braune, izsakās R.Ragainis, iebilst D.Braune. atbild R.Ragainis. 

Izsakās D.Braune. Izsakās I.Jaksone, paskaidro D.Braune.  

Izsakās I.Jaksone, J.Puriškevičs, J.Pastars, G.Kalve, R.Ragainis. 

Jautā D.Braune, atbild R.Ragainis. 

Izsakās J.Puriškevičs, atbild D.Braune, Izsakās R.Ragainis. Izsakās P.Gravāns, iebilst D.Braune. 

Jautā M.Kalniņš, atbild R.Ragainis, paskaidro I.Stupāne, iebilst Dz.Kalniņš. Izsakās R.Ragainis.  

Izsakās Dz.Kalniņš, iebilst R.Ragainis, izsakās I.Jaksone. 

Izsakās M.Kalniņš, iebilst I.Jaksone. 

Izsakās R.Ragainis, D.Braune. Jautā Dz.Skalbe, atbild D.Braune. Jautā D.Broka, atbild 

D.Braune. Izsakās R.Ragainis, D.Braune. Jautā Dz.Skalbe, atbild R.Ragainis, D.Braune, izsakās 

I.Jaksone. 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs pārtrauc debates par lēmuma projekta 2.punktu. 

Par lēmuma projekta 1.2. punktu jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. 

Par lēmuma projekta 1.10 punktu jautā Dz.Skalbe, atbild R.Ragainis. 

Izsakās Dz.Kalniņš, Dz.Skalbe, I.Jaksone. 

M.Felss jautā par skolu direktoru vietniekiem saimnieciskajā darbā, atbild R.Ragainis. 

Jautā V.Golubevs, atbild R.Ragainis, paskaidro K.Pabērzs. 

K.Pabērzs informē par precizējumiem lēmuma projektā. 

Jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis, izsakās K.Pabērzs. Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis, 

paskaidro K.Pabērzs.  

Jautā M.Lazdāns, atbild Dz.Kalniņš, izsakās Dz.Skalbe.  

Par skolu medmāsām jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis. 

Paskaidro K.Pabērzs, R.Ragainis. 

Izsakās P.Gravāns, J.Pastars, R.Ragainis, K.Pabērzs, J.Pastars, D.Broka. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

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

Golubevs (10 balsis), „pret”- Gundars Kalve, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš ( 3 balsis) , 

„atturas”- Dzintars Skalbe ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt sekojošu Krustpils novada pašvaldības tehnisko darbinieku amata vienību un slodžu 

struktūru ar 2016.gada 1.janvāri: 

 

1.1.  Atašienes pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopēja- sētnieks (p.p., bibliotēka) 1 1 

2. Strādnieks (kult.n.) 1 0,75 

3. Autobusa vadītājs 1 1 

4. Elektriķis 1 0,5 

5. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs- traktorists 1 1 

8.  Kurinātājs (no okt.-maijam) 1 1 

 

1.2. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Lietvedis 1 1 

2. Laborants 1 0,6 

3. Apkopējs- kurinātājs (mākslas sk.) 1 1 

4. Apkopējs 1 0,65 

5. Apkopējs 1 0,65 

6. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

8.  Kurinātājs-strādnieks (no okt.- maijam) 1 1 

9. Sētnieks 1 1 

10. Medmāsa 1 0,25 

11. PI skolotāja palīgs (bērnud.) 1 1 

12. Nakts auklis (no sept.-jūlijam) 1 0,75 

13. Nakts auklis (no sept.-jūlijam) 1 0,75 

 

1.3. Krustpils pagasta pārvaldē:  

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Strādnieks (Saimn.daļā) 1 1 

2. Strādnieks (Saimn.daļā) 1 1 

3. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

4. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

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

8.  Apkopējs- sētnieks (p.p., kult.n.) 1 1 

9. Apkopējs- sētnieks (bibliot.) 1 0,2 

 

1.4. Krustpils pamatskolā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 1 

3. Laborants 1 0,5 



4. Apkopējs 1 1 

5. Apkopējs 1 1 

6. Apkopējs 1 1 

7. Sētnieks 1 1 

8.  Autobusa vadītājs 1 1 

9. Medmāsa 1 0,2 

10. Kurinātājs-elektriķis 1 1 

11. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

12. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

13. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

 

1.5. Kūku pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopēja- sētnieks (p.p., kult.n., Zīlānu bibliotēka) 1 1 

2. Apkopēja- sētnieks (Kūku bibliotēka) 1 1 

3. Mākslinieks- noformētājs 1 1 

4. Mikroautobusa vadītājs 1 1 

5. Santehniķis- elektriķis 1 1 

6. Santehniķis- metinātājs 1 1 

7. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

8.  Kurinātājs- strādnieks 1 1 

9. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

10. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

11. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

12. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

13. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

14. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

15. Apkopējs- sētnieks (Sūnu sk.) 1 0,75 

 

1.6. Sūnu pamatskolā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 0,75 

3. Medmāsa 1 0,5 

4. Autobusa vadītājs 1 1 

5. PI skolotāja palīgs 1 1 

6. PI skolotāja palīgs 1 1 

7. PI skolotāja palīgs 1 1 

8.  Apkopējs- dežurants 1 1 

9. Apkopējs 1 1 

10. Apkopējs- dežurants 1 1 

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

12. Sētnieks 1 1 

13. Strādnieks 1 0,75 

 

1.7. Mežāres pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,) 1 1 



2. Apkopējs (kult.n., bibliotēka) 1 1 

3. Strādnieks  1 1 

4. Kurinātājs- santehniķis 1 1 

5. Kurinātājs- santehniķis 1 1 

6. Kurinātājs- elektriķis 1 1 

7. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

 

1.8. Mežāres pamatskolā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 0,25 

3. Medmāsa 1 0,15 

4. Strādnieks 1 0,5 

5. Apkopējs- dežurants 1 1 

6. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 

7. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 

8. PI skolotāja palīgs  1 1 

 

1.9.Variešu pagasta pārvaldē:  

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Vienību 

skaits 
Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (P.P., Kult.n.) 1 1 

2. Strādnieks (kapu aps.) 1 0,5 

3. Kurinātājs- strādnieks  1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs)  1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs)   1 1 

6. Kurinātājs (okt.- maijs)   1 1 

7. Apkopējs- sētnieks (Antūžu kult.n., bibliotēka)  1 0,5 

8. Apkopējs (Medņu bibliotēkā)  1 0,2 

9. Autobusa vadītājs  1 1 

10. Strādnieks - santehniķis 1 1 

    

1.10.  Variešu sākumskolā: 

1. Sporta zāles pārzinis- instruktors 1 0,5 

2. Apkopējs 1 0,75 

3. Apkopējs 1 0,75 

4. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 

5. Lietvedis - dežurants 1 0,75 

6. PI skolotāja palīgs 1 1 

7. PI skolotāja palīgs 1 1 

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

 

1.11. Vīpes pagasta pārvaldē: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,bibliot., amatn.c.) 1 0,8 

2. Apkopējs- sētnieks (klubs) 1 0,5 

3. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 



6. Strādnieks  1 1 

7. Amatniecības centra vadītājs 1 1 

8. Kokamatniecības meistars 1 0,25 

 

1.12. Vīpes pamatskolā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Lietvedis 1 0,55 

2. Apkopējs- sētnieks 1 1 

3. Apkopējs- sētnieks 1 1 

4. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

6. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

7. Autobusa vadītājs 1 0,65 

8. PI skolotāja palīgs 1 1 

9. PI skolotāja palīgs 1 0,75 

 

2. Samazināt Kūku pagasta pārvaldē sekojošas amata vienības: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. SVA Minima vadītājs 1 0,34 

2. Tautas deju kol.”Zīlānietis” vadītājs- repetitors 1 0,71 

3. Dramatiskā kol.vadītājs 1 0,34 

 

3. Samazināt Mežāres pagasta pārvaldē sekojošas amata vienības: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze 

1. Mākslinieciskās daļas vadītājs  1 0,5 

2. Bibliotekārs 1 0,5 

 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada visām pagastu pārvaldēm 

 

 

 

Sēdes vadītāja K.Pabērzs izsludina pārtraukumu no plkst. 11:50 līdz plkst. 12:00 

 

 

 

16. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautā J.Puriškevičs, atbild I.Stupāne. Izsakās Dz.Skalbe, P.Gravāns, paskaidro I.Stupāne. 

  

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Izdarīt Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

 

2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

17. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Izdarīt Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

2. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 



18. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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.Izdarīt Krustpils  pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

2. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikumu izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

19. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Kūku pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Izdarīt Kūku pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt nolikumu izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 



20. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Variešu pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Izdarīt Variešu pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

2. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt nolikuma izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

21. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 2015.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15., 5.) 7.punktu,  izdarīt grozījumus novada pārvalžu nolikumos,  

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Izdarīt Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:  “3.2.10. pieņem darbā un atbrīvo no 

darba pārvaldes darbiniekus  saskaņā ar novada domes apstiprināto amatu vienību  un 

slodžu struktūru, nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus.” 

1.2. izslēgt nolikuma 3.2.10.1. un 3.2.10.2.apakšpunktu. 

2. Uzdot Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 



 

22. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Informē K.Pabērzs. 

Izsakās M.Felss, Dz.Skalbe, I.Jaksone. Paskaidro I.Stupāne. 

  

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  2015.gada 24.novembrī saņemto Krustpils pagasta pārvaldes  vēstuli Nr.5-

8/15/43 “Par uzņemšanu dzīvokļu rindā”, kurā lūdz M. S., personas kods [..],  uzņemt dzīvokļu 

rindā ar malkas apkuri ar kārtas Nr.1. 

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

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

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. Uzņemt  Krustpils pagasta dzīvokļu rindā ar  malkas apkuri, ar  kārtas Nr.1  M. S., personas 

kods [..],  ar 2016.gada 1.janvāri. 

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

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

23. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2015.gada 23.novembrī saņemto N. B., personas kods [..],  iesniegumu, kurā lūdz 

uzņemt uz labiekārtotu divistabu vai trīs istabu dzīvokli Spunģēnu centrā. 

 Papildus iesniedzēja iesniegumam, ir saņemta Krustpils pagasta pārvaldes 2015.gada 

23.novembra vēstule Nr.5-8/15/42 “Par dzīvojamo platību”, kurā norādīts, ka  brīvas dzīvojamās 

platības Krustpils pagastā nav. Krustpils pagasta pārvalde piekrīt, ka iesniedzējs tiek uzņemts 

dzīvokļu rindā, piešķirot kārtas Nr.3. 

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

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - 

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

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. Uzņemt Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.3  N. B., 

personas kods [..], dzīv. “[..], Krustpils novads, ar 2016.gada 1.janvāri. 

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

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

24. 

Par medību tiesību nomu 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata mednieku klubs „SPILVES”, reģ. Nr. 40008145512, juridiskā adrese Draudzības 

aleja 23-57, Jēkabpils, mednieku kluba valdes locekļa A.M., 2015. gada 3.decembra iesniegumu, 

kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām: 

5694 008 0055 -1.4500 5694 010 0244 – 2.0022 

5694 010 0210- 2.0731 5694 010 0195 – 2.7997 

5694 010 0260-1.5900 5694 010 0239 – 2.04 

5694 010 0023 -1 5694 010 0225 – 4.9102 

5694 010 0024- 3 5694 010 0231 – 3.6 

5694 010 0135 -6.3794 5694 010 0187 – 5.7 

5694 010 0160 – 2.712 5694 010 0175 – 2.4678  

5694 008 0153-  11.374 5694 010 0212- 2.7670 

5694 008 0108- 13.0800 5694 010 0230 – 6.2270 

5694 008 0165 – 44.1022 5694 010 0157 – 7.2624 

5694 007 0065 – 14.2945 5668 007 0066 -  

 

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

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

personai par iespējami augstāku cenu”, 5.pants. Aizliegums nodot valsts un pašvaldību mantu 

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

bezatlīdzības lietošanā un 61 pantu 1)Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un 

nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks par divpadsmit gadiem (2) Valsts un 

pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī 

nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos 

informācijas pieejamības ierobežojumus. (3) Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā 

ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. 

punkts, 10)medību tiesību lietotājs - zemes īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā 

esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai 

persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis 

savas medību tiesības, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, 



Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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 mednieku klubam „SPILVES”, reģ. Nr. 40008145512, juridiskā adrese Draudzības 

aleja 23-57, Jēkabpils, medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām:  

5694 008 0055 -1.4500 5694 010 0244 – 2.0022 

5694 010 0210- 2.0731 5694 010 0195 – 2.7997 

5694 010 0260-1.5900 5694 010 0239 – 2.04 

5694 010 0023 -1 5694 010 0225 – 4.9102 

5694 010 0024- 3 5694 010 0231 – 3.6 

5694 010 0135 -6.3794 5694 010 0187 – 5.7 

5694 010 0160 – 2.712 5694 010 0175 – 2.4678  

5694 008 0153-  11.374 5694 010 0212- 2.7670 

5694 008 0108- 13.0800 5694 010 0230 – 6.2270 

5694 008 0165 – 44.1022 5694 010 0157 – 7.2624 

5694 007 0065 – 14.2945  

 

2.Medību tiesību nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

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

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

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

25. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Atašienes  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata E. E., personas kods [..], 2015.gada 6.novembra  iesniegumu par zemes līguma 

izbeigšanu, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 5646 006 0523 – 1.4075 ha  un 5646 006 

0524 – 0.9988 ha platībā. 

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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 lauku zemes nomas līgumu  ar  E. E. par Krustpils novada pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības daļas nomu Atašienes pagastā zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu: 5646 006 0523 – 1.4075 ha  un 5646 006 0524 – 0.9988 ha platībā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

26. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Kūku  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata S. V., personas kods [..],  2015.gada 3.decembra  iesniegumu par zemes līguma 

izbeigšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 5670 001 0183 – 0,4931 ha  platībā. 

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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 2009.gada 1.oktobra lauku zemes nomas līgumu  ar  S. V. par Krustpils novada 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5670 001 0183 – 0,4931 

ha  platībā, Kūku pagastā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

27. 

Par zemes vienības daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata  D. S., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 12.novembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu mazdārziņam-  0.3 ha platībā, “Lielie Ierniņi”  ar mazdārziņa lietotājshēmas 

Nr.12.  

Konstatē, ka 2010.g.10.novembrī ir noslēgts lauku zemes nomas līgums līdz 2015.g. 

31.decembrim. 

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt D. S., personas kods [..] līgumu par zemes vienības daļas nomu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 -0.3 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.12. 

Lauku zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim.  

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma parakstīšanas, sagatavot 

lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka D. S. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja D. S. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Pildot likumā  „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dzintars Skalbe lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

28. 

Par zemes vienības daļas nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata G. Z., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 19.novembra iesniegumu par 

zemes vienības ar nosaukumu “Līkumu Ierniņi”,  0.9 ha platībā, mazdārziņa Nr.7, nomas līguma 

termiņu pagarināšanu, lauksaimniecības vajadzībām, kadastra Nr. 5694 008 0153. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienības ar kadastra Nr. 5694 008 0153 

daļu 0.9 ha platība iepriekš iznomāja G.Z.. Līguma darbības termiņš beidzas 2015.gada 

31.decembrī. 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt lauku zemes nomas līgumu ar G. Z., personas kods [..], adrese: [..], par  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0153 daļu - 0.9 ha platībā nomu, 

mazdārziņa Nr.7, uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka G.Z. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja G.Z. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

29. 

Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Krustpils pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata D. L., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 30.novembra iesniegumu par 

zemes vienības ar nosaukumu “Virsaiši”, Krustpils pagastā , 1 ha platībā, nomas līguma termiņu 

pagarināšanai, kad. Nr. 5668 007 0115. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienības ar kadastra Nr. 5668 007 0115, 

pašvaldībai piekritīgā, iepriekš iznomāta D.L.. Līguma darbības termiņš beidzas 2015.gada 

31.decembrī. 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt lauku zemes nomas līgumu ar D. L., personas kods [..], adrese: [..], par  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0115  - 1 ha platībā uz 5 gadiem no 

2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka D.L. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja D.L. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

30. 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Variešu pagasta A.J. zemnieku saimniecība  „EGLAINE”, reģistrācijas 

Nr.45401009101, juridiskā adrese: „Eglaines”, Variešu pagasts, Krustpils  novads, īpašnieka 

A.J., 2015.gada 30.novembra iesniegumu par zemes vienības ar nosaukumu “Pūpoli”,  0.8405 

platībā iznomāšanu, lauksaimniecības vajadzībām, kad. Nr. 5694 006 0347. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra Nr. 5694 006 0347, 

sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 

1. 5694 006 0347  - 0.8405 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, iepriekšējā nomniece ir 

atteikusies. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir 

lauksamniecība.  

2. 5694 006 0394  - 0.2044 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, iepriekšējā nomniece ir 

atteikusies. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība.  

 

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., 27.punktu,  



- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, 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. Iznomāt Variešu pagasta A.J. zemnieku saimniecībai  „EGLAINE”, reģistrācijas 

Nr.45401009101, juridiskā adrese: „Eglaines”, Variešu pagasts, Krustpils  novads, 

īpašniekam A.J., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 006 0347  - 0.8405 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada 16.novembrim. Noteikt gada zemes 

nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā 

īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  ar šī 

lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka z/s īpašniekam lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja z/s īpašnieks neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Pildot likumā  „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Inese Jaksone lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

31. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata U. V., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 16.novembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu lauksaimniecībā,  īpašumā “Bernīši”, kadastra apzīmējumu 5646 006 0523 -  

1.4075 ha platībā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā, uz kuru 

izbeigtas zemes  nomas tiesības. 

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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 U. V., personas kods [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0523 -  

1.4075 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka U. V. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja U. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

32. 

Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu un līguma grozīšanu Mežāres pagastā 

 

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

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA “Mežbrēķi”, reģ.Nr. 45403026642, juridiskā adrese: ”Mednieku Māja”, 

Mežāres pagasts, Krustpils  novads, 2015.gada 19.novembra iesniegumu par zemes vienības 

kadastra Nr. 5676 004 0073 nomu vismaz uz 12 (divpadsmit) gadiem. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienības ar kadastra Nr. 5676 004 0073 lauku 

zemes nomas līgums noslēgts 2012.gada 28.aprīlī,ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim. Ņemot 

vērā, ka saskaņa ar 2015.gada 17.jūnija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols 

Nr.9.,56.) “Par Krustpils novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 



materiālos aktīvos””,  paredzēta būvniecības iecere veicot meliorācijas sistēmas pārbūvi, kā 

rezultātā  zemes nomnieks veiks būtiskus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā.  

 Pastāvot šādiem apstākļiem, kad nomnieks veiks nomas objektā nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko nevar atpelnīt 12 gadu termiņā, nomas līgumu var slēgt arī uz laiku, kas 

nepārsniedz 30 gadus. 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt lauku zemes nomas līguma termiņu no 2012.gada 28.aprīļa līdz 2024.gada 

31.decembrim ar SIA “Mežbrēķi”, reģ.Nr. 45403026642, juridiskā adrese: ”Mednieku 

Māja”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  valdes locekli V. B. par  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 004 0073  - 3.0379 ha platībā, grozot lauku zemes nomas 

līguma 2.1.punktu. 

2. Uzdot pašvaldības juristei izstrādāt 10 darba dienu laikā grozījumus 2012.gada 28.aprīļa 

lauku zemes nomas līgumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

 

33. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. V., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 3.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.6-  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  M. V., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.6 -  0.15 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka M. V. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja M. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

34. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs, I.Stupāne. 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z. T., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 9.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.26-  0.4 ha; Nr. 50 – 0.15 ha; Nr.64- 0.3 ha; Nr.90 – 0,55 ha; 93 – 2.0 ha platībā, 

nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētajiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju.  



  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  Z. T., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.26-  0.4 ha; Nr. 50 – 

0.15 ha; Nr.64- 0.3 ha; Nr.90 – 0,55 ha; 93 – 2.0 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka Z. T. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Z. T. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

35. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. I., personas kods [..],  adrese: „[..],  2015.gada 2.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Piņņi”, kadastra Nr. 5694 008 0108 

(kadastra apzīmējums 5694 008 0230) -  mazdārziņa Nr.14 -  2.0 ha;  Nr.21 – 1,8  ha platībā 

nomas termiņas pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  V. I., personas kods [..], par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Piņņi”, kadastra Nr. 5694 008 0108 (kadastra apzīmējums 5694 008 0230) 

-  mazdārziņa Nr.14-  2.0 ha;  Nr.21 – 1,8  ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka V. I. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja V. I. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

36. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. Iv., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 2.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.32-  0.3 ha;  Nr.42 – 0.15  ha; Nr.61– 0.5 ha;  Nr. 83- 0.65 ha un Nr.96 – 0.2  ha 

platībā nomas termiņas pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, par mazdārziņu Nr. 96 – 0,2 ha platībā ir 

spēkā līgums līdz 2016.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  V. I., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.32-  0.3 ha;  Nr.42 

– 0.15  ha; Nr.61– 0.5 ha;  Nr. 83- 0.65 ha.  

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka V. I. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja V. I. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

37. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata S. Z., personas kods [..],  adrese: „[..],  2015.gada 3.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.44 -  0.15 ha platībā, nomas termiņas pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  S. Z., personas kods [..],  adrese: [..], par zemes 

īpašuma daļu īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.44-  

0.15 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka S. Z.  lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja S. Z. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

38. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. Ā., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 30.novembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.53-  0.15 ha; Nr.56 – 0.15 ha; Nr.76 – 0.6 ha; Nr.77 – 0.4 ha; Nr.85 – 0.6 ha; 

Nr.87 – 0.6 ha platībā. 

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

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

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

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

paredzētajos gadījumos.   

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

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

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



vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 

% no zemes kadastrālās vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 

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

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

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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 R. Ā., personas kods [..],  adrese: [..],  zemes vienības daļu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165  - mazdārziņa Nr.53-  0.15 ha; Nr.56 – 0.15 ha; Nr.76 – 

0.6 ha; Nr.77 – 0.4 ha; Nr.85 – 0.6 ha; Nr.87 – 0.6 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka R. Ā. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja R. Ā. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

39. 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata E. J., personas kods [..],  adrese: „[..], 2015.gada 2.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Piņņi”, kadastra Nr. 5694 008 0108 -  

mazdārziņa Nr.1-  2.0 ha (kadastra Nr. 5694 008 0258, apzīmējums 5694 008 0209); Nr.9 – 2.2  

ha (kad.Nr.5694 008 0259, apzīmējums 5694 008 0212); Nr.13– 0.8 ha un Nr. 24- 2.65 ha 

(kad.Nr. 5694 008 0256 , apzīmējums 5694 008 0185) precizēto platību 5.4500 ha platībā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju. Daļa iepriekš iznomāto mazdārziņu, ir izdalīti 

no zemes īpašuma “Lieli Piņņi”, konkrēti mazdārziņš : 

1. Nr.1 ar  kadastra Nr. 5694 008 0258, apzīmējumu 5694 008 0209, ar nosaukumu 

“Viesuļkalni”; 

2. Nr.9 – ar kadastra Nr.5694 008 0259, apzīmējumu 5694 008 0212, ar nosaukumu 

“Viesuļlejas”; 

3. Nr.13 un Nr. 24 ar kadastra Nr. 5694 008 0256 , apzīmējumu 5694 008 0185, ar 

nosaukumu “Viesuļi”, precizēto platību 5.4500 ha. 



  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  E. J., personas kods [..],  par zemes īpašumiem:   

1.1. ar  kadastra Nr. 5694 008 0258, apzīmējumu 5694 008 0209, ar nosaukumu 

“Viesuļkalni”, 2.0 ha platībā;  

1.2. ar kadastra Nr.5694 008 0259, apzīmējumu 5694 008 0212, ar nosaukumu 

“Viesuļlejas”, 2.2 ha platībā; 

1.3.  ar kadastra Nr. 5694 008 0256 , apzīmējumu 5694 008 0185, ar nosaukumu 

“Viesuļi”, 5.4500 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka E. J.  lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja E. J. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt 

iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

40. 

Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



 Izskata Jēkabpils rajona Vīpes pagasta z/s „IVARI”, reģistrācijas Nr.45401017630, 

juridiskā adrese: „Kļavas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, īpašnieka I. M., 2015.gada 

3.decembra iesniegumu par zemes vienību : 5696 004 0196 – 0.9777 ha; 5696 004 00332 - 

3.7376 ha; 5696 004 0395 -2.6116 ha; 5696 004 0436 -2.8858 ha; 5696 004 0238 – 2.2132 ha; 

5969 003 0122 – 6.5418 ha un 5696 004 0170 -1.5 ha platībā nomu un nomas līguma termiņu 

pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība : 5696 004 0170 -1.5 ha platībā, ir 

reformas pabeigšanai, ir atdota nomā. 

Pārējās zemes vienības, pašvaldībai piekritīgās, par kurām starp pašvaldību un iesniedzēju 

ir bijis noslēgts zemes nomas līgums, kura termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim.  

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt lauku zemes nomas līgumu ar Jēkabpils rajona Vīpes pagasta z/s „IVARI”, 

reģistrācijas Nr.45401017630, juridiskā adrese: „Kļavas”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, īpašnieku I. M. par  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu:  5696 004 0196 

– 0.9777 ha; 5696 004 00332 - 3.7376 ha; 5696 004 0395 -2.6116 ha; 5696 004 0436 -

2.8858 ha; 5696 004 0238 – 2.2132 ha; 5969 003 0122 – 6.5418 ha platībā nomu uz 5 

gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka I.M. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I.M. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 



41. 

Par zemes vienības nomas līguma termiņa  pagarināšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata M. L., personas kods [..], adrese: [..],  2015.gada 1.decembra iesniegumu par 

zemes vienības ar nosaukumu “Avotiņi”, Vīpes pagastā , 10.17 ha platībā, nomas līguma termiņa 

pagarināšanai, kadastra Nr. 5696 003 0101. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra Nr. 5696 003 0101ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme, iepriekš iznomāta M.L.. Līguma darbības termiņš beidzas 2015.gada 

31.decembrī. 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt lauku zemes nomas līgumu ar M. L., personas kods [..], adrese: [..], par  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5696 003 0101 - 10.17 ha platībā uz 5 gadiem 

no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4.  Noteikt, ka M.L. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja M.L. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes 

gabals var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

42. 

Par zemes vienības iznomāšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata Mežāres  pagasta zemnieku saimniecības „Jaunpļaviņas”, reģistrācijas 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads, īpašnieka M. 



Z., 2015.gada 2.decembra iesniegumu par zemes vienības ar nosaukumu “Lejas Vaivodi”,  

nomāšanu, lauksaimniecības vajadzībām, kadastra Nr. 5676  007 0018. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra Nr. 5676  007 0018, 

sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 

1. 5676 007 018  - 1.8 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. Uz zemes vienības ir 

ēkas (būves), to piederība nav zināma 

2. 5676 007 0019  - 0.6 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība.  

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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 Mežāres  pagasta zemnieku saimniecība „Jaunpļaviņas”, reģistrācijas 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads, 

īpašniekam M. Z., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0019  - 0.6 ha un 

5676 007 018  - 1.3 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada 16.novembrim. Noteikt gada 

zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu  

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka z/s īpašniekam lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja z/s īpašnieks neizpilda šo nosacījumu, 

tiks uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk 

attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 



43. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. V., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.67-  0.9 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

2010.gada 10.novembrī lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  J. V., personas kods [..],  zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.67-  0.9 ha 

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka J. V. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja J. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 



 

 

44. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata S. B., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.46 -  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

2010.gada 10.novembrī lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  S. B., personas kods [..],  adrese: [..],  par zemes 

īpašuma daļu īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.46 -  

0.15 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka S. B. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja S. B. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 



 

 

45. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata D. S., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 7.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.20 -  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

2010.gada 10.novembrī lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  D. S., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.20 -  0.15 ha 

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka D. S. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja D. S. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 



Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

46. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

  

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. S., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.37-  0.8 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

2010.gada 10.novembrī lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  J. S., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.37-  0.8 ha 

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka J. S. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja J. S. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali 

var tikt iznomāti citai personai.  



5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

47. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

  

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. P., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 4.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.13-  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

2010.gada 9.decembrī lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  I. . P., personas kods [..],  adrese: [..], par zemes 

īpašuma daļu īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.13-  

0.15 ha platībā.  

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. P. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I. P. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 



atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

48. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. L., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.19-  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  I. L., , personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.19-  0.15 ha 

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. L. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I. L. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 



atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali 

var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

49. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata V. L., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 7.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.29-  0.5 ha; Nr.36- 0.47 ha; Nr.60 - 0.4ha; Nr.66 – 0.5 ha; Nr. 71 – 0.45 ha; Nr. 

95 – 0.80 ha  platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  V. L., personas kods [..],  adrese: [..], par zemes 

īpašuma daļu īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.29-  

0.5 ha; Nr.36- 0.47 ha; Nr.60 -0.4ha; Nr.66 – 0.5 ha; Nr. 71 – 0.45 ha; Nr. 95 – 0.80 ha  

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 



4. Noteikt, ka V. L. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja V. L. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

50. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  R. S., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 7.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņa Nr.70 – 0.45 ha  platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  R. S., personas kods [..],  par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa Nr.70 - 0.45 ha 

platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka R. S. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja R. S. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 



atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

51. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata R. K., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņos: Nr.2-  0.15 ha; Nr.3- 0.5 ha; Nr.31 -0.6ha; Nr.73 – 0.15 ha; Nr. 89 – 0.9 ha; Nr. 

72– 0.5ha ; Nr.80 – 0.5 ha  platībā un īpašumā “Līkumu Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0153 – 

mazdārziņos: Nr.1 – 0.5  ha; Nr.4 – 0.6 ha; Nr. 8 – 0.67; Nr.9 – 0.8 ha; Nr.10 – 0.5 ha; Nr.5 – 0.9 

ha; Nr.13 – 0.8 ha; Nr.3- 0.4 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētajiem  mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  R. K., personas kods [..],  par  zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņos: Nr.2-  0.15 ha; 

Nr.3- 0.5 ha; Nr.31 -0.6ha; Nr.73 – 0.15 ha; Nr. 89 – 0.9 ha; Nr. 72– 0.5ha ; Nr.80 – 0.5 

ha  platībā un īpašumā “Līkumu Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0153 – mazdārziņos: 

Nr.1 – 0.5  ha; Nr.4 – 0.6 ha; Nr. 8 – 0.67; Nr.9 – 0.8 ha; Nr.10 – 0.5 ha; Nr.5 – 0.9 ha; 

Nr.13 – 0.8 ha; Nr.3- 0.4 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka R. K. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja R. K. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, 

ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

52. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. F., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 8.decembra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņos: Nr.22-  0.18 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētajiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  L. F., personas kods [..],  adrese: [..] par zemes 

īpašuma daļu īpašumā  “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņa  Nr.22-  

0.18 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka L. F. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja L. F. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

53.  

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata I. S., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 8.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņā: Nr.17-  0.15 ha platībā un īpašumā “Līkumu Piņņi”, kadastra Nr. 5694 008 0230 – 

mazdārziņos: Nr.18 – 0.5  ha; Nr.20 – 1 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minētajiem mazdārziņiem iepriekš 

noslēgts lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  I. S., personas kods [..],par zemes īpašuma daļu 

īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņu: Nr.17-  0.15 ha 

platībā un īpašumā “Līkumu Piņņi”, kadastra Nr. 5694 008 0230 – mazdārziņiem: Nr.18 

– 0.5  ha; Nr.20 – 1 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. S. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I. S. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

54. 

Par zemes īpašuma daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata I. V., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 8.decembra iesniegumu par 

zemes  iznomāšanu  lauksaimniecībā,  īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  

mazdārziņā: Nr.21-  0.15 ha platībā, nomas termiņa pagarināšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par augstāk minēto mazdārziņu iepriekš noslēgts 

lauku zemes nomas līgums ar iesniedzēju, kurš ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.  

  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, 

Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar  I. V., personas kods [..],  adrese: [..],  par zemes 

īpašuma daļu īpašumā “Lielie Ierniņi”, kadastra Nr. 5694 008 0165 -  mazdārziņš: Nr.21-  

0.15 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 



3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. V. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja I. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

55. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata S. V., personas kods [..], pilnvarotās personas U. V., personas kods [..],  adrese: 

[..], 2015.gada 7.decembra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt nomā zemi, kadastra apzīmējums 5670 

001 0183, jo uz zemes gabala iesniedzējai īpašumā ir ēkas (būves). 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējums 5670 001 

0183- 0.4931 ha platībā, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras ir ēku (būvju) īpašums, to 

īpašnieks ir Sandra Vīksne. Pašvaldībai piekritīgā zeme nav iznomāta. Lietošanas mērķis – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība.  

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, 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 S. V., personas kods [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0183- 

0,4931 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada 16.novembrim. Noteikt gada 

zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 



4. Noteikt, ka S. V. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja S. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

56. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Auzāni”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0108) 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi J. G. 2015.gada 12.novembra iesniegumu,  kurā 

lūdz atļaut atdalīt no nekustamā  īpašuma “Auzāni”, kadastra Nr. 5676 003 0108, adrese: 

“Auzāni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kas sastāv no 2 zemes gabaliem – 4,8 ha platībā, 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0231, kura platība 2,6 ha. Lūdz noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atdalītajam īpašumam – lauksaimniecības zeme. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka atdalāmās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  5676 003 0231  platība ir 2,6 ha, zemes lietošanas veids 

atbilstoši eksplikācijai: 2,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma 

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

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

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

likums” 16., 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 J. G. iesniegumu, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Auzāni”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 003 0108) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0231  –  2,6 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0231 saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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



57. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Eglīte”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0220) 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi I. P. 2015.gada 2.decembra iesniegumu, kurā lūdz atļaut 

no nekustamā īpašuma „Eglīte”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  kadastra Nr. 5670 004 0220, 

kas sastāv no 3 zemes gabaliem ar kopējo platību 3,9 ha,  atdalīt zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0317, kura platība ir 1,1 ha. Lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi lauksaimniecība. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija.  

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

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0317 platība ir 1,1 ha, atbilstoši 

eksplikācijai tā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašums reģistrēts Kūku 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 1000 0024 4713. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

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

likums” 16., 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  I. P. iesniegumu, 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Eglīte”, Kūku pagasts, Krustpils novads (kadastra 

Nr. 5670 004 0220)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0317  – 1,1 ha platībā,  

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0317 saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

58. 

Par zemes gabala atdalīšanu  
(„Kamoliņi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0145) 

  

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Krustpils novada pašvaldība saņēmusi V. Ļ. 2015.gada 30.novembra iesniegumu,  kurā 

sakarā ar to, ka vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma “Kamoliņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā  

(īpašuma kadastra Nr. 5696 003 0145) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0147 – 

5,0 ha platībā, lūdz atļaut atdalīt minēto zemes vienību. 

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

īpašums “Kamoliņi” Vīpes pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 5696 003 0145) sastāv no 4 

zemes vienībām. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5696 003 0147  platība ir 

5,0 ha, zemes lietošanas veids atbilstoši eksplikācijai: 4,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme, 0,3 ha – zeme zem ūdens, 0,3 ha – zem ceļiem. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

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

likums” 16., 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” 23.3.punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā V. Ļ. 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Kamoliņi”  (īpašuma kadastra Nr. 5696 003 0145) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0147  –  5,0 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0147 saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

59. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Kaspari”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 002 0015) 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi U. O. 2015.gada 1.decembra iesniegumu,  kurā 

lūdz atļaut atdalīt no nekustamā  īpašuma “Kaspari” ar kadastra Nr. 5668 002 0015, zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0018. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka atdalāmās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  5668 002 0018  platība ir 3,3 ha, zemes lietošanas veids 



atbilstoši eksplikācijai: 2,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,2 ha – pārējās zemes. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

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

likums” 16., 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” 23.3.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 U. O. 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Kaspari”  (īpašuma kadastra Nr. 5668 002 0015) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  5668 002 0018  –  3,3 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0018 saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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

 

 

60. 

Par zemes gabala atdalīšanu  
( Sarmas iela 8, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0592) 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi I. A. 2015.gada 19.novembra iesniegumu,  kurā 

lūdz atļaut atdalīt no nekustamā  īpašuma Sarmas iela 8, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 004 0592, kas sastāv no 4 zemes gabaliem – 4,3 ha platībā, zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0628, kura platība 2,7 ha. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka atdalāmās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  5670 004 0628  platība ir 2,7 ha, zemes lietošanas veids 

atbilstoši eksplikācijai: 2,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma 

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

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0628 atrodas lauksaimniecības 

teritorijā. Daļa zemes vienības atrodas Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstības 

teritorijā.  



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

likums” 16., 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” 23.3.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. A. 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  Sarmas iela 8, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads  (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0592) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0628  –  2,7 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

61. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

( Sarmas iela 8, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0592) 

 

 Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi I. A. 2015.gada 19.novembra iesniegumu,  kurā lūdz 

atļaut atdalīt no nekustamā  īpašuma Sarmas iela 8, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 004 0592, kas sastāv no 4 zemes gabaliem – 4,3 ha platībā, zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0593, kura platība 0,8 ha. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka atdalāmās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  5670 004 0593  platība ir 0,8 ha, zemes lietošanas veids 

atbilstoši eksplikācijai: 0,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma 

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

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DZS2) jeb teritorijā, kas 

perspektīvā ir apbūves zemes ciemos, kur pašreizējā izmantošana ir lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes.  

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

likums” 16., 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” 23.3.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. A. 



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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  Sarmas iela 8, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads  (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0592) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0593  –  0,8 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

62. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Brīviņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi G. O. 2015.gada 6.novembra iesniegumu, kurā 

lūdz  atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Brīviņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr.5676 005 0062, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337, atdalot zemes gabalu 

aptuveni 5, 0 ha platībā.  

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija, un 

skice, kurā redzama plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

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

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

005 0062, sastāv no trim zemes vienībām ar kopējo platību 10,76 ha. Sadalāmās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337 platība ir 7,06 ha.  Uz zemes gabala atrodas ēkas. 

Īpašums reģistrēts Mežāres pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000151910. Īpašumtiesības 

uz minēto zemesgabalu reģistrētas uz G. O. vārda.  

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337 atrodas teritorijā, kurā 

plānotā  (atļautā) izmantošana: savrupmāju apbūves teritorija (DZS2) -  perspektīvās apbūves 

zemes ciemos, kur pašreizējā izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

(Jaunveidojamās zemes vienības izmantošanas veidi un minimālā platība noteikta šo saistošo 

noteikumu 42.- 52.punktos). 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 

daļu, 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 G. O.  iesniegumu,  

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

Pastars, Juris Puriškevičs, 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 izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brīviņi”, kadastra Nr. 5676 

005 0062, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0337 – 7,06 ha platībā   

sadalīšanai, atdalot zemes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Brīviņi” (pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

 

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

            

 

63. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Priednieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. V., personas kods [..], adrese: [..],  2015.gada 

23.novembra iesniegumu, kurā sakarā ar to, ka vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Priednieki” 

Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr. 5670 004 0082, lūdz  atļaut izstrādāt zemes 

ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0082 sadalīšanai pēc klāt 

pievienotās shēmas. 

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija, 

kur redzama plānotā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5670 004 0082 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

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

1. Nekustamais īpašums „Priednieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 

004 0082 sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 41,3 ha. Zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0082 platība ir 38,0 ha.  Īpašums reģistrēts Jēkabpils 

zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.255.  

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0082 atrodas teritorijā, kurā plānotā  (atļautā) izmantošana: mežu teritorija un 

lauksaimniecības teritorija. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība noteikta 

šo saistošo noteikumu 123.un 157.punktos. 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 



daļu, 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 D. V.  iesniegumu, atklāti balsojot 

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

Puriškevičs, 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 izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priednieki”, kadastra Nr. 

5670 004 0082, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0082 – 38,0 ha platībā   

sadalīšanai. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Priednieki” (pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

 

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

 

 

64. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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

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

Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Anulēt ziņas par E. B. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.3” -18, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā 

un paziņot E. B.. 

 

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

 

 

 



65. 

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.12.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 8.decembrī saņemts K. D., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta: [..], 

iesniegums ar lūgumu piešķirt kā bērnam bārenim  dzīvojamo platību Krustpils pagastā. 

 No Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums, ka piešķirams dzīvoklis 

Nr.8 mājā “Spunģēni 3”. 

 Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantu, saskaņā  

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu.  

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

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

Krustpils novada  Bāriņtiesas 2015.gada 1.decembra lēmumu Nr.1-6/65, atklāti balsojot „par” - 

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

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 K. D., uz dzīvokli Nr.8 mājā “Spunģēni 3”, 

Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

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

līgumu uz dzīvokli Nr.8 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar K. D. un nodot dzīvokli Nr.8 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēnos, Krustpils 

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

Dzīvojamās telpas īres līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

Lēmuma projektu sagatavoja juriste I.Stupāne 

 

 

66. 

Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Golubevs, atbild K.Pabērzs. Izsakās I.Jaksone, V.Golubevs. Informē K.Pabērzs. 

Paskaidro J.Pastars. Izsakās I.Jaksone, paskaidro I.Stupāne. 

M.Kalniņš ierosina Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu noteikt līdz 

2016.gada 15. janvārim. 

 

Krustpils novada dome saņēmusi Krustpils novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 

locekles Vilmas Kalniņas 2015.gada 7.decembra iesniegumu par atbrīvošanu no Vēlēšanu 

komisijas locekles amata pienākumu pildīšanas.  

http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p25.2


2015.gada 8.decembrī, Krustpils novada dome saņēmusi Krustpils novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas sekretāres Intas Poļevskas iesniegumu par atbrīvošanu no Vēlēšanu 

komisijas sekretāra (locekļa) amata pienākumu pildīšanas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto nepieciešams papildināt Krustpils novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas sastāvu 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

11.panta ceturtā daļa nosaka, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā izbeidzis vai ir 

atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu 

vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu. Ja vēlēšanu komisijas loceklis 

savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viņa aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas locekļa 

kandidātu izlemj dome. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 9.pantu, 11.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

Vladimirs Golubevs ( 1 balss), „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:   

1. Atbrīvot Vilmu Kalniņu, personas kods [..], no Krustpils novada pašvaldības Vēlēšanu 

komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas. 

2. Atbrīvot Intu Poļevsku, personas kods [..], no Krustpils novada pašvaldības Vēlēšanu 

komisijas locekļa (sekretāra) amata pienākumu pildīšanas 

3. Noteikt Krustpils novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās 

termiņu – 2016.gada 15.janvāris. 

4. Paziņojumu par Krustpils novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta 

pieteikšanos ievietot pašvaldības mājas lapā. 

 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

67. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Informē K.Pabērzs.  

Jautā J.Pastars, atbild I.Stupāne. Jautā M.Felss, atbild I.Stupāne. Izsakās J.Pastars. Jautā 

M.Felss, atbild I.Stupāne. Paskaidro K.Pabērzs.  

I.Jaksone ierosina atcelt lēmumus par izsoli. Ierosinājumu atbalsta P.Gravāns, Dz.Skalbe, 

K.Pabērzs.  Informē I.Stupāne. 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 28.oktobra Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 

31) „Par nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē” 2.punktu un 2015.gada 28.oktobra Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 32) 

„Par nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē” 2.punktu, pašvaldība izsludināja izsoli. 

Ņemot vērā, ka uz augstāk minēto nekustamo īpašumu izsludinātām izsolēm - 2015.gada 

11.decembrī, neviens dalībnieks nav reģistrējies, izsole atzīstama par nenotikušu, atklāti balsojot 

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



Puriškevičs, 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. Atzīt nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads un 

nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 2015.gada 

11.decembrī rīkoto izsoli  par nenotikušu. 

2. Atcelt 2015.gada 28.oktobra Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 31) „Par 

nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē” 

un 2015.gada 28.oktobra Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 32) „Par 

nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē” 

 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:20 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

16.12.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

16.12.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.16., 5.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2015/ 8 

“Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem” 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35. panta ceturto un piekto daļu,  Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu  Nr. 

1036 “Audžuģimeņu noteikumi” 43. punktu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 17.1. punktā skaitli “86,00 “ ar skaitli “100,00”; 

2. Aizstāt saistošo noteikumu 17.2. punktā skaitli “114,00 “ ar skaitli “140,00”; 

3. Aizstāt saistošo noteikumu 17.3. punktā skaitli “143,00 “ ar skaitli “170,00”; 

4. Aizstāt saistošo noteikumu 18. punktā skaitli “129,00 “ ar skaitli “150,00”; 

5. Aizstāt saistošo noteikumu 19. punktā skaitli “171,00 “ ar skaitli “250,00”; 

6. Aizstāt saistošo noteikumu 20.1. punktā skaitli “214,00 “ ar skaitli “250,00”; 

7. Aizstāt saistošo noteikumu 20.2. punktā skaitli “356,00 “ ar skaitli “360,00”; 

8. Aizstāt saistošo noteikumu 20.3. punktā skaitli “214,00 “ ar skaitli “250,00”; 

9. Aizstāt saistošo noteikumu 20.4. punktā skaitli “257,00 “ ar skaitli “270,00”; 

10. Aizstāt saistošo noteikumu 21. punktā skaitli “57,00 “ ar skaitli “100,00”; 

11. Papildināt 23.punktu aiz vārdiem ”vētras postījumi” ar vārdiem ”un citi ārkārtas gadījumi”; 

12. Aizstāt saistošo noteikumu 26. punktā skaitli “712,00 “ ar skaitli “1000,00”; 

13. Aizstāt saistošo noteikumu 27. punktā skaitli “427,00 “ ar skaitli “600,00”; 

14. Aizstāt saistošo noteikumu 34. punktā skaitli “114,00 “ ar skaitli “130,00”; 

15. Aizstāt saistošo noteikumu 35. punktā skaitli “214,00 “ ar skaitli “250,00”; 

16. Aizstāt saistošo noteikumu 39.1. punktā skaitli “43,00 “ ar skaitli “50,00”; 

17. Aizstāt saistošo noteikumu 39.2. punktā skaitli “57,00 “ ar skaitli “65,00”; 

18. Aizstāt saistošo noteikumu 39.3. punktā skaitli “72,00 “ ar skaitli “85,00”; 

19. Aizstāt saistošo noteikumu 39.4. punktā skaitli “86,00 “ ar skaitli “100,00”; 

20. Izteikt saistošo noteikumu 41. punktu, šādā redakcijā: 

“41. Pabalsts par ārstēšanos slimnīcā ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas no veikto pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu kopsummas viena 

gada laikā, tiek piešķirts:”  

21. Aizstāt saistošo noteikumu 42. punktā skaitli “185,00 “ ar skaitli “200,00”; 

22. Aizstāt saistošo noteikumu 43. punktā skaitli “50,00 “ ar skaitli “70,00”; 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

16.12.2015. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

16.12.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.16., 5.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 2015/ 8 

“Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43  

”Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Precizētas sociālo pabalstu izmaksu summas 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noapaļotas šādu pabalstu izmaksu summas: 

dzīvokļa (mājokļa), vienreizēja pabalsta ārkārtas 

situācijā, audžuģimenēm, aprūpei.  

2.2. palielināta pabalsta summa veselības aprūpes 

nodrošināšanai  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2015. gada budžetā papildus finansējums nav 

nepieciešams 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var 

griezties Krustpils novada pašvaldības sociālajā 

dienestā pie sociālā darba speciālistiem Atašienes, 

Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta 

pārvaldē 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils 

novada domē un Atašienes, Mežāres, Krustpils, 

Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.krustpils.lv/


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

16.12.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

16.12.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.16., 6.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2015/9 

“Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par 

materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

 

Izdoti saskaņā likuma  

“Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt 5.punktu aiz vārdiem ”kura” ar vārdiem ”pirmreizēji”; 

2. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem ”kura” ar vārdiem ”pirmreizēji”; 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā: 

“Pabalsts 20,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 

18 gadiem, uzrādot izglītības iestādes izziņu”; 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.2 punktu, šādā redakcijā: 

“Pabalsts 20,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu 

audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, vecumā no 5 līdz 

18 gadiem, uzrādot izglītības iestādes izziņu”; 

5. Aizstāt saistošo noteikumu 13. punktā skaitli “72,00” ar skaitli “75,00”; 

6. Aizstāt saistošo noteikumu 15. punktā skaitli “57,00” ar skaitli “60,00”; 

7. Aizstāt saistošo noteikumu 21. punktā skaitli “427,00” ar skaitli “430,00”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

16.12.2015. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

16.12.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.16., 6.p.) 

  

Krustpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 2015/ 9 

„Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par 

materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Papildināts izglītības pabalsta saņēmēju loks. Precizētas 

materiālo pabalstu izmaksas summas  

2. Īss projekta satura izklāsts Izglītības pabalsta saņēmēju lokā iekļautas daudzbērnu 

ģimenes, kā arī bērni, kuri atrodas aizbildnībā vai 

ievietoti audžuģimenē vecumā no 5 līsdz 18 gadiem. 

Materiālo pabalstu izmaksas summas politiski 

represētajām personām, personām, kuras atgriezušās no 

ieslodzījuma vietas, kā arī pabalsta bēru gadījumā, 

noapaļotas 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

2015. gada budžetā papildus finansējums nav 

nepieciešams 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie 

sociālā darba speciālistiem Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils novada 

domē un Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu 

un Vīpes pagasta pārvaldē 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.krustpils.lv/


PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

16.12. 2015.   sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 16., 62.p..) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Mežāres pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Brīviņi” ( kadastra Nr. 5676 005 0062)  

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dokumentu juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes 

robežu plāna pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK 

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

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 
6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu 

saskaņošana), nosūtot uz e-pasta adresi: inga.sirina@krustpils.lv; 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz 

e-pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

 Ar Valsts Zemes dienestu; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

mailto:inga.sirina@krustpils.lv


Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs



    

 PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

16.12. 2015.sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 16., 63.p.) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Kūku pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Priednieki” ( kadastra Nr. 5670 004 0082)  

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dokumentu juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes 

robežu plāna pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK 

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

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 
6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu 

saskaņošana), nosūtot uz e-pasta adresi: inga.sirina@krustpils.lv; 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz 

e-pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

 Ar Valsts Zemes dienestu; 

mailto:inga.sirina@krustpils.lv


6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 


