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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 21.janvārī Nr.3. 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

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

Stupāne  

 

 

Masu mediju pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2015.gadā 

2. Par grozījumiem 16.11.2011. lēmumā „Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. 

SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā”  finansējuma 

saņemšanai”  

3. Par Krustpils novada pašvaldības pārstāvi Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē 

4. Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām 

mailto:novads@krustpils.lv


5. Par 2014. gada 17. decembra  saistošo noteikumu Nr. 2014/11 “Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem” precizēšanu un publicēšanu 

6. Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

7. Par Sūnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

8. Par zemes vienību daļu iznomāšanu Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes 

pagastos 

9. Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

10. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Variešu pagastā 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

12. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

14. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

16. Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

17. Par medību tiesību nomu 

18. Par atteikšanos no zemes nomas gabaliem un nomu Variešu pagastā 

19. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

20. Par atteikšanos no zemes nomas Atašienes pagastā 

21. Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

22. Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Vītiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

26. Par zemes gabala atdalīšanu („Liepas”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0007) 

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Zīles”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

28. Par zemes vienību atdalīšanu („Āveskalns”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0128) 

29. Par Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

Izpilddirektora informācija 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka stāvoklis uz pašvaldības ceļiem ir dažāds. Ir izstrādāts 

saraksts, kurā datumā iestādēs ieradīsies budžeta sagatavošanas komisija. Pašlaik strādā ar tām 

darbinieku slodzēm, kas jāsamazina. Tālāk ķersies pie jaunu darbinieku meklēšanas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2015.gadā 

 

Ziņo I.Lauva. 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās D.Broka, V.Stiebriņa, K.Pabērzs, V.Golubevs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Lauva. 

 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un Krustpils 

novada pašvaldības izglītības iestāžu 2014.gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas,  

atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni saskaņā 

ar 2014.gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem (Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 129.86 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 77.90 

Krustpils pamatskola 58.93 

Sūnu pamatskola 81.53 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 73.92 

Mežāres pamatskola 79.06 

Variešu sākumskola 83.36 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 91.68 

Vīpes pamatskola 119.74 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 101.02 

 

2. Nekustamā īpašuma un juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem par audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir cita administratīvajā teritorija; 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem reizi ceturksnī iesniegt ziņas par audzēkņu skaitu, kuru deklarētā 

dzīves vieta ir citā administratīvajā teritorijā. 

Lēmumu izsūtīt visām novada izglītības iestādēm 

 

 

 

 

2. 

Par grozījumiem 16.11.2011. lēmumā „Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA 

poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā”  finansējuma 

saņemšanai”  

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Finanšu komitejas sēdē. 



Izsakās K.Pabērzs. Jautā J.Pastars, atbild I.Lauva. Jautā D.Skalbe, atbild R.Ragainis, 

K.Pabērzs. Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. 

 

Krustpils novada  pašvaldībā saņemts SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa Jāņa 

Daģa 16.12.2014. iesniegums „Par Valsts kases aizdevuma līguma nosacījumu maiņu”. Iesniegumā 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” informē, ka saimnieciskās darbības rezultātā 2015.gadā ir apgrūtināta 

pašvaldību galvotā aizdevuma saistību izpilde, tādēļ SIA”Vidusdaugavas SPAAO” vērsusies Finanšu 

ministrijā ar lūgumu veikt sekojošus grozījumus 2011.gada 13.decembra aizdevuma līgumā 

Nr.A1/1/11/790:  

- atlikt 2011.gada 13.decembra valsts aizdevuma Nr.A1/1/11/790 2014.gada 20.decembrī 

plānoto pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada 20.martam, attiecīgi grozot valsts 

aizdevuma atmaksas grafiku; 

- aizdevuma pamatsummas atmaksu 2015.-2017.gadā veikt pēc īpašiem nosacījumiem: 10 

tūkstoši EUR gadā; 

- aizdevuma atmaksas termiņu pagarināt par 10 gadiem . 

Ja valsts aizdevums ir nodrošināts ar pašvaldības vai vairāku pašvaldību galvojumu un tiek pagarināts 

izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņš, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra 

noteikumu Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 29.7.apakšpunktam, 

nepieciešams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmums un 

izmaiņas 2011.gada 13.decembra  Galvojuma līgumā Nr.G/11/791. 

13.12.2011. 16 pašvaldības noslēgušas Galvojuma līgumu Nr.G/11/791 ar Valsts kasi par galvojuma 

sniegšanu pašvaldību kapitālsabiedrības SIA “Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmumam projekta 

“Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā SA) apsaimniekošanas projekts. SA 

poligona “Dziļā vāda” būvniecībai Mežāres pagasta, Krustpils novadā” realizēšanai. Galvojuma 

saistības sniegtas proporcionāli pašvaldību ieguldītajām kapitāla daļām SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO”. Krustpils novada pašvaldībai pieder 804 kapitāla daļas, jeb 2,73% no SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” pamatkapitāla par ko ir sniegts galvojums par summu 9863 euro atbilstoši pašvaldībai 

piederošajām 804 kapitāla daļām. 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu, Ministru kabineta 

25.03.2008. noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

17.punktu, Ministru kabineta  19.01.2010. noteikumu Nr.63. „Valsts aizdevumu izsniegšanas un 

apkalpošanas kārtība” 29.7.punktu, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

1.Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 16.11.2011.domes sēdes lēmumā ( protokols Nr.17.,14.p.) 

„Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta 

Krustpils novadā”  finansējuma saņemšanai šādu grozījumu: 

Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Aizdevumam tiek noteikta Valsts aizdevumiem piemērojamā aktuālā aizdevumu gada procentu 

likme. Aizņēmuma procentu atmaksa uzsākta ar 2012.gadu, pamatsummas atmaksa ar 2014.gadu, 

pamatsumma tiks atmaksāta līdz 2041.gadam atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam 

(1.pielikums).”  



2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lēmuma 1.punktā noteikto grozījumu 

veikšanai. 

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

 
 

Nosūtīt lēmumu:  Finanšu un grāmatvedības nodaļai  

 

 

 

Sēdi vada Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve 

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības pārstāvi Zemgales 

plānošanas reģiona Attīstības padomē 

 

Ziņo G.Kalve. 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Lai nodrošinātu Krustpils novada pašvaldības pārstāvniecību Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 

padomē, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti 

balsojot „par” -14 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils  novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu par Krustpils novada pašvaldības 

pārstāvi Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

 

Sēdi vada Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām 

 

Ziņo I.Lauva. 

Jautājums izskatīts 14.01.2015. Izglītības, sporta  un kultūras jautājumu komitejas sēdē, 15.01.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts mērķa 

dotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 



nodarbināto pirmsskolas izglītība iestāžu pedagogu darba samaksai”,  LR MK noteikumiem Nr. 836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2014.gada 18.augusta Krustpils novada pašvaldības domes 

sēdes lēmumu Nr.13.,17.p. „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts mērķa dotāciju Krustpils novada 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītība iestāžu 

pedagogu darba samaksai”, LR likuma  „Par valsts budžetu 2015.gadam”6., 7, 8., 9.pielikumu, atklāti 

balsojot „par” -14 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- 1 balss (Vija 

Stiebriņa),  Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam Krustpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu direktoru amatalgas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas 

pašvaldībām- pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētajiem līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta:  

 

Izglītības iestāde Kopā EUR No valsts budžeta 

mērķa dotācija EUR 

No  pašvaldības 

pamatbudžeta EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 784.55 700.05 84.50 

Krustpils pamatskolā 992.05 992.05  

Sūnu  pamatskolā 840.96 522.46 318.50 

Mežāres pamatskolā 273.01 182.01 91.00 

Vīpes pamatskola 279.01 175.01 104.00 

Variešu sākumskola 738.52 252.02 486.50 

Antūžu speciālā internātpamatskolā 884.46 884.46  

 

 

 

 

5. 

Par 2014. gada 17. decembra  saistošo noteikumu Nr. 2014/11 “Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem” precizēšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Jautājums izskatīts 14.01.2015.Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 23. decembra 

vēstuli Nr. 18-6/11381 “Par saistošajiem noteikumiem” konstatēja, ka ir nepieciešams precizēt 2014. 

gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 2014/11 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem”  atbilstoši atzinumā norādītajam un publicēt precizētos saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 23. decembra vēstuli 

Nr. 18-6/11381 “Par saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Precizēt 2014. gada 17. decembra  saistošos noteikumus Nr. 2014/11 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par 

Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” atbilstoši  Vides aizsardzības un reģionālās 



attīstības ministrijas 2014. gada 23. decembra vēstuli Nr. 18-6/11381 “Par saistošajiem 

noteikumiem”, norādītajam (pielikumā – precizētais saistošo noteikumu teksts).    

2. Publicēt precizētus 2014. gada 17. decembra  saistošos noteikumus Nr. 2014/11 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” Krustpils novada pašvaldības izdevumā 

“Krustpils Novadnieks”. 

3. Nosūtīt precizētus saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

 

 

 

 

6. 

Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.01.2015. Izglītības, sporta  un kultūras jautājumu komitejas sēdē.          

Izsakās D.Broka, K.Pabērzs. 

 

2015.gada 9.janvārī pašvaldībā saņemts Mežāres pamatskolas direktores iesniegums, kurā lūdz 

apstiprināt Mežāres pamatskolas izglītības iestādes nolikumu jaunā redakcijā. 

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

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un  

41.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus,  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības izglītības iestāde, darbojas, 

pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes 

nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, atklāti 

balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Mežāres pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. 

2.  Uzdot Mežāres pamatskolas  direktorei Valdai Kalniņai nodrošināt nolikumu izpildi. 

3.  Uzdot Mežāres pamatskolas  direktorei Valdai Kalniņai informēt LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes nolikuma jauno 

redakciju. 

4.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

 
 

 

7. 

Par Sūnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.01.2015. Izglītības, sporta  un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 



         2015.gada 12.janvārī pašvaldībā saņemts Sūnu pamatskolas direktores iesniegums, kurā lūdz 

apstiprināt Sūnu pamatskolas izglītības iestādes nolikumu jaunā redakcijā. 

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

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un  

41.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus,  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības izglītības iestāde, darbojas, 

pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes 

nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, atklāti 

balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Sūnu pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. 

2.  Uzdot Sūnu pamatskolas  direktorei Valdai Kalniņai nodrošināt nolikumu izpildi. 

3.  Uzdot Sūnu pamatskolas  direktorei Valdai Kalniņai informēt LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas Administratīvā departamenta Reģistru nodaļu par izglītības iestādes nolikuma jauno 

redakciju. 

4.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

 

 

8. 

Par zemes vienību daļu iznomāšanu Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes 

pagastos 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata  SIA „Spunģēni- Daugavieši”, reģ. Nr.45403015460, juridiskā adrese Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, 2014.gada 8. decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību daļas no zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56460060419 – 76 kvm, 5668 006 0396 – 63 kvm, 

56700050245-79 kvm, 56700040744-57 kvm, 56940080249- 200 kvm, 56960040229- 50 kvm, 

56760050266 – 79 kvm, jo uz šīs zemes vienības atrodas atkritumu konteineri. 

  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Iznomāt SIA „Spunģēni- Daugavieši”, reģ. Nr.45403015460, juridiskā adrese Rīgas iela 

150a, Jēkabpils zemes vienību daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

56460060419-76 kvm, 5668 006 0396 - 63 kvm, 56700050245-79 kvm, 56700040744-57 



kvm, 56940080249- 200 kvm, 56960040229- 50 kvm, 56760050266 – 79 kvm, jo uz šīm 

zemes vienībām atrodas atkritumu konteineri. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties 

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

noteiktos nodokļus.  

 

 

 

9. 

Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata Z/S “IVARI”, reģ. LV45401017630, juridiskā adrese „Kļavas”, Vīpes pagasts 

īpašnieka I. M. 2014. gada 24. oktobra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt Krustpils novada pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56940040075- 2.1 ha 

Pamatojoties 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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -14 balsis (Dace 

Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”-  1 balss (Inese Jaksone),  Krustpils novada dome 

nolemj: 

  

1. Iznomāt Z/S “IVARI”, reģ. LV45401017630,  juridiskā adrese „Kļavas”, Vīpes pagasts 

īpašniekam I. M. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56960040075- 2.1 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

 

 

10. 

Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. P. 2014.gada 22. decembra iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt zemes nomas līgumu 

uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0140-1.0ha 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, LR 

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

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

Pārtraukt ar M. P. zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 

0140- 1.0 ha platībā.  

 

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

 

 

 

 

11. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. K. 2014.gada 29. decembra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu 

uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0208 - 4.1ha 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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pagarināt ar A. K. zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0208- 4.5 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

12. 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Daģis”, reģ. Nr. 45403014624, juridiskā adrese „Bites” Variešu pagasts, 

Krustpils novads, īpašnieka Ā. D. 2014.gada 22. decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0140- 1.0ha. 

  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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



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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Iznomāt SIA „Daģis”, reģ. Nr. 45403014624, juridiskā adrese „Bites” Variešu pagasts, Krustpils 

novads, īpašniekam Ā. D.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0140- 1.0 ha platībā.

  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

 

 

13. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. Ā. 2014.gada 10.decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- 0.55ha platībā (Nr. 19-0.15ha, Nr. 78-0.4ha). 

  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Pagarināt ar R. Ā. zemes nomas līgumu uz zemes vienības daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165- 0.55 ha platībā. (Nr. 19- 0.15ha, Nr. 78- 0.4ha).  

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 1 gadu. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK 

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

 

14. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. S. 2014.gada 11. decembra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt nomā ar izpirkšanas 

(iegādes) tiesībām zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0237, d/s Kondrāti Nr. 3. 

  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, LR Ministru 

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



noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Iznomāt L. S. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0237- 0.0718 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

 

 

15.  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. L.  2014.gada 5. decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165-1.2ha platībā (Nr. 68). 

  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Pagarināt ar V. L.  zemes nomas līgumu uz zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165- 1.2 ha platībā.  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

 

 

16. 

Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata E. T.  2014.gada 8. decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar 

kadastra Nr. 5668 004 0051-4.6ha platībā, jo uz šīs zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un 

saimniecības ēkas, un pieteiksies kā mantiniece uz nekustamo īpašumu „Dūķernieki”. 



  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt E. T.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0051- 4.64 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

 

17. 

Par medību tiesību nomu 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 

 

Izskata mednieku kolektīva mednieku biedrības „Daugava”, reģ. Nr. 40008074934, juridiskā 

adrese „Skabarga”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes locekļa E. B. 

2014. gada 8. decembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes 

vienībām - 56680070224, 56680070195, 56680070242, 56680010204, 56680060407, 56680010080, 

56680010079, 56680010083, 56680010082, 56680040071, 56680010200, 56680010089, 

56680010098, 56680010096, 56680010105, 56680010159, 56680010201, 56680010207, 

56680010232, 56680020124, 56680020105, 56680050210, 56680020208, 56680030078, 

56680030079, 56680030123, 56680040056, 56680040059, 56680040051, 56680070166, 

56680060316, 56680040078, 5668004077, 56680040078, 56680040080, 56680040092, 

56680010203, 56680030126, 56680040094, 56680050132, 56680050041, 56680050033, 

56680050034, 56680050059, 56680050068, 56680050101, 56680050151, 56680060216, 

56680050103, 56680060127, 56680050032, 56680070057, 56680070056, 56680070267, 

56680060261, 56680060243, 56680060260, 56680060264, 56680060273, 56680060302, 

56680060327, 56680060330,56680070228, 56680060349, 56680060441, 56680070376, 

56680070217, 56680070085,  56680070157, 56680070383, 56680070169, 56680070170, 

56680070187, 56680070193, 56680070194, 56680070226, 56680070331, 56680070275, 

56680070360, 56680070332, 56680070345, 56680070346, 56680070347, 566480050148, 

56680070366. 

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” -15 

balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj:  

1. Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām: 56680070195-2.5ha, 56680060407-

2.8ha, 56680010201- 0.9ha, 56680020124- 2.1ha, 56680030078- 1.0ha, 56680030078- 1.4ha, 

56680050132-1.08ha, 56680050103- 34.6ha, 56680060127- 6.2ha, 56680050032- 8.8ha, 

56680070057- 15.5ha, 56680070267- 3.7ha, 56680060243-0.84ha, 56680070191- 1.8ha, 

56680070226- 3.4 ha. (kopā 86.62ha) 

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.  

 

 

 

18. 

Par atteikšanos no zemes nomas gabaliem un nomu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. B.   2015.gada 5. janvāra iesniegumu, kurā atsakās no nomas zemes vienības daļām 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- Nr. 12-0.55ha, Nr. 75- 0.35ha, Nr. 82-

0.5ha un daļu no Nr. 81-1.53ha un zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5694 008 0108 Nr. 17-1.0ha. 

Lūdz zemes gabalā „Lielie Ierniņi” Nr. 81-0.07ha platībā atstāt nomā piemājas dārzam. 

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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

  

1. Izbeigt nomas tiesības A. B. uz zemes vienības daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165- Nr. 12-0.55ha, Nr. 75- 0.35ha, Nr. 82-0.5ha un daļu no Nr. 81-



1.53ha un zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0108 Nr. 

17-1.0ha. 

2. Iznomāt A. B.  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- 

0.07 ha platībā no 1.6 ha. (Nr. 81).   

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

 

 

19. 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata A. P.   2015.gada 7. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- 0.15ha platībā (Nr. 16). 

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

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

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

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj:: 

1. Iznomāt A. P. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- 

0.15 ha platībā. (Nr. 16).   

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

 

 

20.  

Par atteikšanos no zemes nomas Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata E. E.  2015.gada 7. janvāra iesniegumu, kurā atsakās no zemes nomas uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0271-1.3531ha 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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 



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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

Izbeigt E. E.  nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0271-

1.353ha platībā. 

 

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

 

 

21. 

Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata R. Ģ.  2015.gada 9. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem: 5668 003 0078- 0,8826ha platībā un 5668 003 0079 – 1,2859 ha. 

  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, LR Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt R. Ģ.  Krustpils novada piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

5668 003 0078 -0,8826 ha un 56680030079 – 1,2859 ha platībā. 

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

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

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

 

 

22. 

Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās M.Lazdāns, atbild I.Stupāne. Izsakās G.Kalve, J.Puriškevičs, P.Gravāns, D.Broka, K.Pabērzs. 

Paskaidro I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs, M.Lazdāns. 

 



2015.gada 10.janvārī saņemts G. B. iesniegums- starpgabala atsavināšanas ierosinājums  par 

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – starpgabala ar kadastra Nr.5694 006 

0367 atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 006 0367 un kopējo platību 6,5 ha  „Mežavoti 10”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  pašvaldībai, 

Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000539170.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktā 

noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ielai. Savukārt minētā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ka atsevišķos 

gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var zemes īpašnieks, ja zemes 

starpgabals pieguļ viņa zemei. 

Atsavināmais īpašums robežojas ar sešiem nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.5694 006 

0075; 5694 006 0272; 5694 006 0127; 5694 006 0199; 5694 006 0129; 5694 006 0162.  

Saskaņā ar minētā likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu zemes starpgabalu, kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst 

atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes 

starpgabals. 

Saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TF Universal” 2014.gada 16.jūlija 

novērtējumu zemes gabala „Mežavoti 10”, Variešu pagasts, Krustpils novads (kadastra numurs 5694 

006 0367) tirgus vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību,  aprēķināta EUR 10 200, izdevumi, kuri saistīti 

ar objekta novērtēšanu, uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā EUR 165.57,  kopējā nosacītā cena 

sastādās 10 365.57 EUR. 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo un sesto daļu, 10.panta pirmo 14.panta 

otro, trešo un ceturto daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes resursu labas 

pārvaldības principus, veicinātu zemes konsolidāciju, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku 

izmantošanu un novada teritorijas sakārtošanu kopumā,  atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

   

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10” ar 

kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas atrodas 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 10 365.57 euro (desmit tūkstoši 

trīs simti sešdesmit pieci euro 57 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības ( starpgabala) „Mežavoti 10” ar kadastra 

Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā,  kas atrodas Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala)  pārdošanu 

izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma 

tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par nosacīto cenu 

10 365.57 euro (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro 57 euro centi). 



4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību 

(starpgabalu) ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387 )   6.5 ha platībā 

pārdot izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām  personām. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības 

budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 6.5 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra 

apzīmējumu 5694 006 0387, „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

7. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

 

23. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 

 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu.  

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” -15 balsis (Dace Broka, Dace 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par L. Ū. deklarēto dzīvesvietu [..], 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 

L. Ū.. 

 

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

 

 

 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

  

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu.  



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” -15 balsis (Dace Broka, Dace 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par A. K. deklarēto dzīvesvietu [..], 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 A. K.. 

 

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

 

 

 

 

25. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Vītiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi I. K. 2014.gada 4.decembra iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut  atdalīt zemes gabalu  aptuveni 3,3 ha platībā  no īpašuma „Vītiņi” (kadastra Nr. 5670 004 

0368, kopējā platība 9,71 ha) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0368. Atdalītajai 

zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, 

kā arī ņemot vērā I. K.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vītiņi” (kadastra Nr. 5670 004 

0368)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0368  sadalīšanai.    

2. Atdalītajai zemes  vienībai (aptuveni 3, 3 ha platībā),  no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0368, noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

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

zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Vītiņi” 

(pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

 

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

 

 



          

26. 

 Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Liepas”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0007) 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Ē. A. 2014. gada 17.decembra  iesniegumu, kurā 

lūdz atļaut atdalīt  zemes vienību 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0009 no 

nekustamā īpašuma „Liepas”  ar kadastra Nr. 5696 005 0007. Lūdz noteikt atdalītajai zemes vienībai 

lietošanas mērķi mežsaimniecība. 

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

1. panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, 2008. gada 18. decembra likuma „Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta 4 daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā  Ē. A. iesniegumu, 

atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, ar kadastra 

Nr. 5696 005 0007, kura kopējā platība ir 26,7 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

5696 005 0009  – 11,2 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0009  – 11,2 ha platībā,  noteikt  

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

(kods 0201). 

 

 

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

 

 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Zīles”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība  08.01.2015.  ir saņēmusi D. B. un  D. O. iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut  atdalīt zemes gabalu  aptuveni 2,0 ha platībā  no īpašuma „Zīles” (kadastra Nr. 5670 007 0059, 

kopējā platība 12,1 ha) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0059. Atdalītajai zemes 

vienībai noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. 

punktu, kā arī ņemot vērā D. B. un D. O.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zīles” (kadastra Nr. 5670 007 

0059)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0059  sadalīšanai.    



2. Atdalītajai zemes  vienībai (aptuveni 2, 0 ha platībā),  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 007 0059, noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

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

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

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Zīles” 

(pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

 

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

 

 

 

 

28. 

Par zemes vienību atdalīšanu  

(„Āveskalns”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0128) 

 

Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. L. un D. K. 2015. gada 9.janvāra  iesniegumu, 

kurā lūdz atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma  „Āveskalns” ar kadastra Nr. 5668 006 0128 divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 5668 001 0069 – 7,6 ha platībā un 5668 006 0131 – 15,0 

ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalāmajām zemes vienībām noteikt 

izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.  

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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, 2008. gada 18. decembra likuma „Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta 4 daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā  A. L. un D. K. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Āveskalns”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, ar 

kadastra Nr. 5668 006 0128,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 5668 001 0069 – 7,6 ha 

platībā un  5668 006 0131 – 15,0 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 5668 001 0069  – 7,6 ha platībā un 

5668 006 0131 – 15,0 ha platībā,  noteikt  zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

 

 

 

29. 

Par Krustpils novada pašvaldības 

Lauksamniecības zemes iegūšanai  īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Informē K.Pabērzs. 

 Jautājums izskatīts 15.01.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta 

otrās daļas 1.,2. un 3.punktu trešo daļu, saskaņā ar 02.12.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” V.-VII nodaļas 

noteikumiem, ņemot vērā 2014.gada 19.novembra Krustpils novada pašvaldības domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 15., 22) „Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas 

izveide”, atklāti balsojot „par” -15 balsis (Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), „pret”-  

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Lauksamniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas  

komisijas nolikumu atbilstoši šī lēmuma pielikumam. 

 

Pielikumā: Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas  

komisijas nolikums. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

 

Sēdes vadītājs    K.Pabērzs 
(1.-2.jautājums; 4.-29.jautājums) 
21.01.2015. 

Sēdes vadītājs     G.Kalve 
(3.jautājums) 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                                      R.Ivanova 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

17.12.2014.  

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  

 17.12.2014. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 16., 10.p.) 

 

PRECIZĒTI  

ar Krustpils novada domes  

 21.01.2015. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 3., 5.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2014/ 11 

“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 30.03.2010.  

noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu  

         Nr. 1036 “Audžuģimeņu noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 15.11.2005.  

noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un  

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā  

           arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 28.,  30., 31. un 30.1 punktu, 
                  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 5 1) daļu, 16. pantu,  

           22.07.2014.  Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

16. pantu un pārejas noteikumu 14. punktu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā: 

“Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās tiek piešķirti ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 29. punktu šādā redakcijā: 

“Pabalsta apmēri: 

29.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai 130,00 EUR apmērā; 

29.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 EUR .”” 

3. Papildināt 29. punktu ar šādu apakšpunktu: 

“29.3.  dzīvokļa pabalsts 45,00 EUR mēnesī bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ko pamato īres līgums,  tiek piešķirts no dienas, 

kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam”. 

4. Izslēgt saistošo noteikumu 32. punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


  

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

17.12.2014.  

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 17.12.2014. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 16., 10.p.) 

 

PRECIZĒTS  

ar Krustpils novada domes  

 21.01.2015. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 3., 5.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 2014/ 11 

„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 

22.07.2014. Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 16. pantu “papildināt likumu ar 25.2 

pantu šādā redakcijā: (1) Pašvaldība domes saistošajos 

noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu 

bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai 

pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, 

līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, 

pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, 

kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes 

aprūpi …” 

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Noteikt dzīvokļa pabalsta apmēru bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu 

aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, 

kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai. Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram ir 

ņemtas sekojošu izmaksu segšana, pieņemot, ka izīrēšanas 

platība ir ne vairāk kā 20 m2: 

1.1. par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās 

pārvaldīšanas darbības) – 0,17 EUR par 1 m2; 

1.2. par gāzi (par pamatu ņemot propāna gāzes patēriņu 

gadā – 2 baloni par kopējo cenu 50,00 EUR); 

1.3. par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī; 

1.4. par apkuri centrālapkures sistēmai pieslēgtām 
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dzīvojamām telpām – 0,53 EUR 1 m2; 

1.5. par apkuri ar malku apkurināmos dzīvokļos – 4 m3 

malkas iegāde par kopējo summu  60,00 EUR gadā; 

1.6. par apkuri individuālām mājām – 7 m3 malkas iegāde 

par kopējo  summu 105,00 EUR gadā; 

1.7. par auksto ūdeni un kanalizāciju – 4 m3 mēnesī; 

1.8. sadzīves atkritumu izvešana daudzīvokļu mājās – 1,31 

EUR mēnesī; 

1.9. atkritumu izvešana individuālajās mājās – 1,94 EUR 

mēnesī. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Palielinot pabalstu summas tiek prognozēts, ka  2015. gada 

budžetā būtu nepieciešami 9720,00 EUR dzīvokļa pabalsta 

izmaksai (pabalsta apmērs 45,00 EUR, aptuveni 18 

personas) 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada 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  K.Pabērzs 

http://www.krustpils.lv/


PIELIKUMS 

Krustpils  novada domes 2015.gada 

21.janvāra lēmumam  

 (protokols Nr.3., 22.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, 

 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un 

sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo 

un ceturto daļu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 
Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) ar kadastra Nr. 5694 

006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387 ) 6.5ha platībā, kas atrodas  Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp 

pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā ar šiem 

izsoles noteikumiem. 

 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nekustamā īpašuma 

nosaukums 

„Mežavoti” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs 

5694 006 0367 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals) 

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5694 006 0387 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0053 9170, 

lēmuma datums  27. 11.2014., žurnāla 

Nr.300003755668 

2.7. Ziņas par personām, kuras 

nomā vai lieto nekustamo 

īpašumu un šo nomas vai citu 

līgumu termiņiem 

Nav 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu 

Gundara Bērziņa 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā 

cena 

10 365.57 euro (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit 

pieci euro 57 euro centi). 

 

2.10. Pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo Objektu  ir 

zemesgabalu īpašniekiem, 

kuru īpašuma tiesības uz 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības ar 

šādiem kadastra apzīmējumiem:  

- 5694 006 0075; 

- 5694 006 0272; 



nekustamo īpašumu, kas 

pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā 

- 5694 006 0127; 

- 5694 006 0199; 

- 5694 006 0129; 

- 5694 006 0162. 

 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

Atzīme- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 

0.2ha 

 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 
 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, 

sākumcena                           

10 365.57 euro (desmit tūkstoši trīs simti 

sešdesmit pieci euro 57 euro centi).  

3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 centi)  

3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

sākumcenas (10 365.57 euro)   1 036.56 euro (viens 

tūkstotis trīsdesmit seši euro 56 euro centi)  

3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 14,00 euro ( četrpadsmit euro 00 centi) 

3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, 

reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi 

 
4.1. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu 

īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.   

 

 4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var 

iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes 

vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir izpildījuši 

izsoles  priekšnoteikumus.  

 

4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala) pirkšanu mēneša laikā iesniegušas 

vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles noteikumu 

noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo zemes vienību 

(starpgabalu) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

   

4.4. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

 

4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un 

juridiskas personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.    

       

4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

ir saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu 

(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

 



4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena 

no pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu 

vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas 

ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotās 

izsoles.  

 

4.8. Izsole notiks 2015.gada 13.martā plkst. 10.00 Krustpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils. 

 

4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, 

arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var 

iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas (10 365.57 euro) -  

1 036.56 euro (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro 56 euro centi) un reģistrācijas maksa 14,00 euro 

(četrpadsmit euro 00 centi) līdz 2015.gada 10.marta plkst. 15.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas 

maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā 

norādītajā bankas kontā.  

 

4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts 

atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

 

4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

  

4.12. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils novada 

domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma 

maksu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā. 

 

4.13. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un 

saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes Nekustamā īpašuma un 

juridiskā nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils novada pašvaldības mājaslapā  

http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils novada domē – 652 37625, e-pasts: 

mirdza.zirnite@krustpils.lv; ilze.stupane@krustpils.lv . 

 

4.14. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.14.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.14.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.14.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.14.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.14.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.14.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) – 

ja to pārstāv cita persona. 

 

4.15. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.15.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.15.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 
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4.15.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.15.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības 

tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība, tad jāiesniedz 

dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles 

dienas; 

4.15.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā 

paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai 

jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.15.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.15.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.15.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – 

ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

 

4.16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

 

4.17. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

 

4.18. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi. 

 

4.19.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.19.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.19.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumiem; 

4.19.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.19.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties izsolē; 

4.19.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu 

eksemplārā apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.19.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

 
5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015.gada 10.marta 

plkst.15.00 Krustpils novada domē, 28. kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, izņemot 

pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, Jēkabpils, iepriekš samaksājot 

reģistrācijas maksu 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no 

izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  (10 365.57 euro) -  1 036.56 euro (viens tūkstotis 

trīsdesmit seši euro 56 euro centi). Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, 

ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB 

bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs 

atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

 

 5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli 

reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, 

ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 



 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, 

izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties 

Objektu par izsoles sākumcenu. 

 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas 

paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots 

personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt 

Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

 

5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā 

cena tiek ierakstīta protokolā. 

 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko 

cenu, ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai 

cenai un paraksta izsoles protokolu. 

 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un 

protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par 

viņa paša nosolīto augstāko cenu. 

 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, 

priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību. 

 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem 

izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, 

nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē 

tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa 

un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

 

5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek 

atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 



5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja 

vainas dēļ.  

 

5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas 

jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils novada 

domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos 

publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 

 

5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada dome, 

pievienojot izsoles protokolu . 

 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, 

kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  pēc līguma 

parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam 

dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.  

 

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils novada 

dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpilsnovada domes priekšsēdētājam 5 

(piecu) dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs  
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LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES  

IEGŪŠANAI  ĪPAŠUMĀ IZVĒRTĒSANAS KOMISIJAS NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisija  (turpmāk – Komisija) ir 

Krustpils novada domes izveidota pastāvīgi  funkcionējoša institūcija administratīvajā teritorijā.  

1.2. Komisijas mērķis – tiesiskuma uzraudzība un lēmumu pieņemšana darījumos ar 

lauksaimniecības zemi Krustpils novada pašvaldības teritorijā. 

1.3. Komisija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

 

II.    Komisijas kompetence un kārtība, kādā komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu vai par atteikumu lauksamniecības 

zemes iegūšanai īpašumā 

2.1.Komisija: 
2.1.1. izvērtē saņemtos personu iesniegumus par lauksamniecības zemes iegūšanu īpašumā. 

2.1.2. pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 

pirmās daļas nosacījumi; 

2.1.3. pārbauda vai lauksamniecības zeme ir iegādājamās zemes dominējošā zemes lietošanas 

kategorija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem attiecīgajiem kritērijiem dominējošās zemes 

lietošanas kategorijas darījumos ar lauksamniecības zemi; 

2.1.4. pārbauda personas iesnieguma un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju par personas 

īpašumā esošu lauksamniecības zemi uz iesnieguma iesniegšanas dienu, vai ir ievēroti likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta nosacījumi attiecībā uz īpašumā iegūstamās 

lauksaimniecības zemes maksimālo platību. 

2.2. Komisija izvērtē personas, kura vēlas iegūt īpašumā lauksamniecības zemi, iesniegumā iekļautās 

informācijas un pievienoto dokumentu vai to atsavinājumu atbilstību Ministru kabineta noteiktajam 

informācijas apjomam un dokumentu veidiem, kā arī  izvērtē vai ir ievēroti likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28. 1panta pirmās daļas 1. punkta „d” apakšpunkta vai 2.punkta „d” un 

„e” apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz nodokļu nomaksu nerezidentiem un patiesā labuma 

guvējiem. 

2.3. izvērtē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datus un biedrības vai nodibinājuma apliecinātu 

izrakstu no statūtiem par darbības mērķi, pārbaudīt biedrību un nodibinājumu atbilstību likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmās daļas 7. punkta nosacījumiem. 

2.4. Komisija pārbauda: 

2.4.1. vai fiziskas personas ir reģistrētās kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā; 
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2.4.2. vai fiziskām personām un juridiskām personām likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.1panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, 

kurā attiecīgi atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta. 

2.5. Komisija izvērtē šādu personas iesnieguma un Lauku atbalsta dienesta informāciju: 

2.5.1. vai persona vismaz pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības maksājumus vai saņem 

tiešos maksājumus, jā šāda informācija norādītā iesniegumā; 

2.5.2. vai iegādājamā zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajam platības 

maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem. 

2.6. Komisija, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumu par piekrišanu 

lauksamniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksamniecības zemes iegūšanai 

īpašumā atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta otrās daļas 3.punkta 

nosacījumiem. 

2.7. Ja kādai no uzaicinātajām personām, kas ir ieradusies uz Komisijas sēdi, paredzams nelabvēlīgs 

Komisijas lēmums, Komisija sēdes dienā informē par to attiecīgo personu un sniedz lēmuma 

pamatojumu, kā arī lūdz attiecīgo personu izteikt tās viedokli un argumentus. 

2.8. Par  katru Komisijas sēdi tiek sastādīts protokols. 

2.9. Komisijas lēmumi, kas noformēti izziņu veidā, ietver administratīvā akta sastāvdaļas, tos paraksta 

Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

2.10. Lēmumu par atteikumu lauksamniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir tiesības 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā. 

 

III. Komisijas tiesības un pienākumi: 

3.1. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

3.1.1. vērsties pie  valsts informācijas sistēmu pārziņu turētājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju 

Komisijas lēmumu pieņemšanai; 

3.1.2. Komisija var uzaicināt uz sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus, pašvaldības 

amatpersonas un darbiniekus vai uzaicināt sēdē ekspertus vai citu institūciju speciālistus, lai iegūtu 

informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;  

3.1.3. pieprasīt iesniedzējam trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās 

neprecizitātes iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos 

dokumentus, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi; 

3.1.4.  paziņot darījuma pusēm un uzaicinātajām personām par sēdes  laiku  un darba kārtības 

jautājumiem piecas darbdienas pirms sēdes datuma.  Ja šīs personas uz sēdi nav ieradušās, Komisija 

izskatāmo jautājumu izlemj bez viņu klātbūtnes; 

3.1.5. mēneša laikā, izņemot pirmpirkuma tiesīgajām personām, rakstveidā paziņot lēmumus par 

piekrišanu vai atteikumu lauksamniecības zemes iegūšanai īpašumā ieinteresētajiem zemes pircējiem. 

Lēmumu izsniedz iesniedzējam, nosūtot lēmumu pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot 

iesniedzējam pret parakstu par lēmuma saņemšanu. 

3.1.6.  Komisija ir atbildīga par šajā nolikumā un tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu 

savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu; 

3.1.7. Komisijai ir pienākums atstādināt no lēmuma pieņemšanas to komisijas locekli, kuram saskaņā 

ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” rodas interešu konflikts 

saistībā ar vērtējamo iesniegumu un kurš nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā. 

3.1.8. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par 

Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka 

pieprasījuma. 

 

IV. Kārtība, kādā komisija iegūst datus no citām valsts informācijas sistēmām 

4.1. Komisija lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksamniecības zemes iegūšanai īpašumā 

pieņemšanai nepieciešamos datus iegūst Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Komisija uz pieprasījuma pamata bez maksas iegūst datus no šādām valsts 

informācijas sistēmām: 



4.1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās 

zemesgrāmatas; 

4.1.2. Lauku atbalsts dienesta informācijas sistēmas; 

4.1.3. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas; 

4.1.4. Nodokļu informācijas sistēmas; 

4.1.5. Iedzīvotāju reģistra. 

4.2. Komisija nepieciešamos datus no Uzņēmumu reģistra saņem, noslēdzot savstarpēju vienošanos 

par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izmantošanu vai iesniedzot Uzņēmumu reģistrā 

rakstisku informācijas pieprasījumu. 

4.3. Komisija nepieciešamos datus no Nodokļu informācijas sistēmas saņem, izmantojot Valsts 

informācijas sistēmas savietotāju vai iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku informācijas 

pieprasījumu. 

4.4. Komisija nepieciešamos Lauku atbalsta dienesta datus no Lauku atbalsta dienesta informācijas 

sistēmas saņem, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstisku informācijas pieprasījumu. 

4.5. Komisija nepieciešamos Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus saņem, noslēdzot 

savstarpēju vienošanos ar Tiesu administrāciju vai iesniedzot rakstisku informācijas pieprasījumu 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinim. 

4.6. Komisija nepieciešamās ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņem, izmantojot 

Iedzīvotāju reģistra datus. 

30. Valsts informācijas sistēmu pārziņi šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.un 4.6. punktā minēto 

informāciju sniedz komisijai bez maksas 10 darbdienu laikā. 

 

V. Komisijas sastāvs un darba organizācija 
 

5.1. Komisija tiek izveidota vismaz piecu locekļu sastāvā, kurus ievēl amatā un atbrīvo no amata ar 

Domes lēmumu. Komisijas darbības pārraudzību veic Domes priekšsēdētājs. 

5.2. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru amatā ievēl no Komisijas 

locekļus vidus, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko ievēl no Komisijas 

locekļu vidus. 

5.3. Komisija izveidojama šādā sastāvā: 

5.3.1. Komisijas priekšsēdētājs; 

5.3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

5.3.3. Komisijas locekļi; 

5.3.4. Komisijas sekretārs, kuru no savas vidus ievēl Komisija. 

5.4.. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks: 

5.4.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

šim nolikumam; 

5.4.2. nosaka Komisijas sēžu, sanāksmju vietu, laiku un darba kārtību;  

5.4.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, sanāksmes; 

5.4.4. paraksta Komisijas sēžu, sanāksmju protokolus, Kā arī citus Komisijas dokumentus; 

5.4.5. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi; 

5.4.6. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus jautājumos, kas ietilpst 

Komisijas kompetencei; 

5.4.7. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas 

saglabāšanu; 

5.4.8. nosaka vai sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi; 

5.4.9. sagatavo informāciju un veic saraksti ar dažādām iestādēm un organizācijām par Komisijas 

kompetencē esošajiem jautājumiem. 

5.5. Komisijas sekretārs: 

5.5.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

5.5.2. sagatavo Komisijas sēžu darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas priekšsēdētāju; 

5.5.3.organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes; 

5.5.4. protokolē  Komisijas sēdes procesa gaitu, raksta un noformē Komisijas sēžu protokolus; 
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5.5.5. noformē Komisijā pieņemtos lēmumus, izziņu veidā; 

5.5.6. paraksta Komisijas sēžu protokolus; 

5.5.7.kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodošanu Domes 

arhīvā; 

5.5.8. uzskaita Komisijas locekļu līdzdalību Komisijas sēdēs un iesniedz darba laika uzskaites tabulu 

par Komisijas darbu Domes grāmatvedībā. 

5.6. Komisijas locekļi: 

5.6.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

5.6.2.veic darbu Komisijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam; 

5.6.3.piedalās Komisijas sēdēs, paraksta sēžu protokolus, vai pieņem individuālu lēmumu izmantot 

tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli; 

5.7.Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus veic no Komisijas sēdē klātesošo 

Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis. 

5.8. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas sēdes pēc kārtas 

vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs 

ierosināt Domei izslēgt Komisijas locekli no Komisijas sastāva. Izskatot Komisijas priekšsēdētāja 

ierosinājumu, no Komisijas sastāva var atsaukt ar Domes lēmumu. 

5.9.Komisijas priekšsēdētājs, tā vietnieks, locekļi vai sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā, 

iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu. 

5.10. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu vietā, Dome apstiprina 

Komisijas sastāva izmaiņas. 

5.11. Par piedalīšanos Komisijas sēdes un citu ar Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu, 

Komisija saņem atalgojumu Krustpils novada pašvaldības, domes administrācijas, atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikuma noteiktajā kārtībā un apmērā. 

5.12. Komisijas sēdi pēc nepieciešamības sasauc Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises 

vietu, laiku un darba kārtību. 

5.13. Paziņojums par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk 1 darba dienu pirms 

kārtējās sēdes nosūtāms Komisijas locekļiem 

 

VI. Komisijas darbības nodrošinājums  

6.1. Komisijas darbība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un Krustpils novada pašvaldības 

budžeta. 

6.2.Komsijas darbību materiāltehniski nodrošina Krustpils novada pašvaldība. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

7.1. Komisijas nolikumu apstiprina Dome 

7.2. Šajā nolikumā neatrunātajos jautājumos, Komisija savā darbībā pamatojas uz spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

  

 

 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs                                         K.Pabērzs 

 


