
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 20.martā Nr.6. 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

Sēdi atklāj plkst. 11:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietnieks  Gundars Kalve 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

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

sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna Pudule – Indāne, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

Inga Širina,  Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks  Kārlis Stars, juriste Ilze Stupāne, 

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts. 

 

Masu mediju pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās deputāti Dzintars Skalbe un  Juris Puriškevičs - darba pienākumu dēļ, Kārlis 

Pabērzs  - atvaļinājumā,  Mārtiņš Lazdāns -  attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

Sēdes vadītājs G.Kalve ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumiem: 

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

atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

47. Par grozījumu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā apstiprināšanu 

48. Par Antūžu  speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

49. Par atļauju apvienot divas zemes vienības, Krustpils pagasta nekustamos īpašumus ar 

kadastra Nr. 5668 006 0316 un 56680060425, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, 

izveidojot vienu nekustamo īpašumu  

50. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Variešu pagastā 

mailto:novads@krustpils.lv


51. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Meldernīca”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu  

52. Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „Viesturi” , Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

53. Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „ Ceļvēri” , Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

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

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Iekļaujošās izglītības atbalsta centram 

2. Par Krustpils novada izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāna 

2012. -2017.gadam aktualizāciju 

3. Par dotāciju biedrībai „ Daugavas Pārupieši” 

4. Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/127  

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā” realizācijai 

5. Par dotāciju senioru biedrībai „ Pīlādzītis” 

6. Par atbalstu dalībai izstādē 

7. Par ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

10. Par atļauju sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56960030144, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

11. Par atļauju atdalīt zemes vienību no Krustpils pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 

5668 006 0207, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos 

īpašumus 

12. Par atļauju atdalīt zemes vienību no Kūku pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5670 

008 0177, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus. 

13. Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu Variešu pagastā 

14. Par zemes vienības daļas iznomāšanu 

15. Par atteikšanos no zemes nomas Atašienes pagastā 

16. Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

17. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

18. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu. 

19. Par zemes vienības 1/2 iznomāšanu Krustpils pagastā 

20. Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Mežāres pagastā 

22. Par iesnieguma atsaukšanu 

23. Par zemes vienību  iznomāšanu Atašienes pagastā 

24. Par medību tiesību nomu Vīpes pagastā  

25. Par īres tiesību pārtraukšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā 

26. Par īres līguma slēgšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā  



27. Par īres līguma pārtraukšanu uz dzīvojamo platību Mežāres pagastā  

28. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā 

29. Par zemes gabala atdalīšanu („Mierkalni”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0145) 

30. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Atašienes pagastā 

31. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

32. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

33. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Vīpes pagastā  

34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Birztalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)  

35. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Tūjas”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vītiņi” Kūku pagastā 

37. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

38. Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” 

39. Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām 

40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

42. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

43. Par atļauju atdalīt zemes vienību no Variešu pagasta nekustamo īpašuma ar kadastra Nr. 5694 

005 0096, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos 

īpašumus 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Salmiņi”  Kūku 

pagastā 

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Klaudziņas”  Atašienes 

pagastā 

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

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

47. Par grozījumu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā apstiprināšanu 

48. Par Antūžu  speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

49. Par atļauju apvienot divas zemes vienības, Krustpils pagasta nekustamos īpašumus ar kadastra 

Nr. 5668 006 0316 un 56680060425, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot vienu 

nekustamo īpašumu 

50. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Variešu pagastā 

51. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Meldernīca”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

52. Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „Viesturi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

53. Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „Ceļvēri”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka šajā laikā ir risināti dažādi jautājumi. Esam bijuši uz 

tikšanos Vīpes pamatskolā  ar iedzīvotājiem, skolas bērnu vecākiem, skolotājiem. Esam tikušies ar 

Finanšu ministrijas pārstāvjiem un  ministru par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu. 

Ceļi tiek greiderēti. Bijām ar ceļu speciālistiem seminārā. Es domāju, ka tas bija vērtīgs seminārs. 

Projekti rit savu gaitu.  



Deputāts J.Pastars lūdz pievērst uzmanību ceļam, kuru intensīvi lieto  dāņu zemnieks, tur ir 

dramatisks stāvoklis. Izpilddirektors apsola pats aizbraukt un apskatīties, kas tur notiek, un tikties 

ar dāni. J.Pastars lūdz rast risinājumu. 

Deputāte V.Stiebriņa jautā, kā veicas ar jaunajām štata vienībām, jo17.martā beidzās pieteikšanās. 

K.Stars informē, ka saņemti 17 pieteikumi uz projektu speciālista finanšu un lietvedības 

jautājumos amatu un 29 pieteikumi uz speciālista jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā 

amatu. R.Ragainis informē, ka ir atlasīti pretendenti, kurus uzaicinās uz pārrunām.  

Deputāte V.Stiebriņa jautā par izsludināto pieteikšanos personālvadības speciālista amatam. 

R.Ragainis informē, ka amata apraksts ir pie viņa, un tas būs publiski pieejams.  

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Iekļaujošās izglītības atbalsta centram 

Ziņo G.Kalve 

Jautājums izskatīts 11.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc 

savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 19.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām" 6.punktu, LR izglītības likuma 18.panta 3.daļu, kas 

nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības 

jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību un Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2015.gada 

15.februāra vēstuli Nr.2.9.1./4 „Par deleģēšanas līgumu slēgšanu”. 

 Krustpils novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi izglītības jomā, kas saistīta ar 

pedagoģiski medicīnas komisijas darbu un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centra pakalpojumu izmantošanu 2015.gadā.  

2. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu slēgt funkciju 

deleģēšanas līgumu. 

 

2. 

Par Krustpils novada izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāna 

2012. -2017.gadam aktualizāciju 

Ziņo G.Kalve 

Lai novērtētu esošo situāciju un pieņemtu ilgtspējīgus lēmumus izglītības iestāžu tīkla 

sakārtošanas jomā, nepieciešams aktualizēt 2012.gadā izstrādāto Krustpils novada izglītības 

iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plānu. 

Saskaņā ar tā aktualizētiem datiem, ir nepieciešams veikt visu Krustpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu izvērtējumu pēc vienotiem, definētiem darbības rādītājiem, kā arī 

izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla optimizācijai un efektīvas apsaimniekošanas 

iespējām.  



Jautājums izskatīts 11.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kurā 

nolēma ieteikt Krustpils novada domei: 

1. Aktualizēt Krustpils novada  pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības 

iestāžu attīstības plānu 2012.-2017.gadam. 

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

Raivim Ragainim. 

Izsakās V.Stiebriņa, R.Ragainis. 

Sēdes vadītājs G.Kalve lūdz balsot par 11.03.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas sēdē atbalstīto lēmuma projektu.  

Atklāti balsojot, balsošanas rezultāts –  

„par” - Vladimirs Golubevs, Oļģerts Stalidzāns, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss ( 4 balsis); 

„pret”-  Gundars Kalve, Mārtiņš Kalniņš, Vija Stiebriņa, Dace Broka, Pēteris Gravāns, Dace 

Vītola, Inese Jaksone  (7 balsis); 

„atturas”- nav. 

Lēmuma projekts nav atbalstīts. 

 

 

3. 

Par dotāciju biedrībai „ Daugavas Pārupieši” 

Ziņo G.Kalve 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild K.Stars. 

Krustpils  novada pašvaldībā 2015.gada 5.martā ir saņemts biedrības „Daugavas Pārupieši” 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt projekta Nr. 14-05/LL13-L413201-000003 „Peintbola 

inventāra iegāde Krustpils novada jauniešu aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai” EUR 350 apmērā. 

Kopējās projekta izmaksas ir apstiprinātas  EUR 7000 apmērā. 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt dotāciju EUR 350 apmērā projekta Nr. 

14-05/LL13-L413201-000003 „Peintbola inventāra iegāde Krustpils novada jauniešu aktīvās 

atpūtas iespēju uzlabošanai” līdzfinansēšanai. 

 

 

4. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/127  „Ūdenssaimniecības attīstība 

Krustpils novada Variešu ciemā” realizācijai 

 

Ziņo I.Lauva 

 Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild G.Kalve. 

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

likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” un noslēgto līgumu par ERAF projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/1271  „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu 

ciemā” realizāciju”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 



Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Vija Stiebriņa  ( 1 balss), Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 76760 Valsts kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases 

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

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

2015.gada maijs EUR 30500; 

2015.gada jūnijs EUR 30500; 

2015.gada jūlijs EUR 15760;   

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2015.gadā  EUR  21384 

2016.gadā  EUR  3692 

2017.gadā  EUR  3692 

2018.gadā EUR 3692 

2019.gadā EUR 3692 

2020.gadā EUR  3692 

2021.gadā EUR 3692 

2022.gadā EUR 3692 

2023.gadā EUR  3692 

2024.gadā EUR 3692 

2025.gadā EUR 3692 

2026.gadā EUR 3692 

2027.gadā EUR 3692 

2028.gadā EUR  3692 

2029.gadā EUR 3692 

2030.gadā EUR 3688. 

 

4. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

 

5. 

Par dotāciju senioru biedrībai „ Pīlādzītis” 

 

Ziņo G.Kalve 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās O.Stalidzāns. Jautā D.Broka, atbild G. Kalve. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 9.martā ir saņemts senioru biedrības „Pīlādzītis” 

iesniegumus ar lūgumu finansiāli atbalstīt  dalību Borisa un Ināras Teterevu fonda  projektā 

„Sievietes pasaule”. Kopējās projekta izmaksas plānotas EUR 7221. Biedrības līdzfinansējums ir 

EUR 800. Projekta ietvaros tiks labiekārtotas telpas Liepu ielā 2, iegādājoties nepieciešamās 

mēbeles, tiks veikts kosmētisks remonts un 15 mēnešu garumā Atašienē notiks radošās darbnīcas, 

konkursi, izstādes, tiks iegādāti dejotāju tērpi utt. 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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



1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt dotāciju EUR 400 biedrībai „Pīlādzītis” 

līdzfinansējumu dalībai Borisa un Ināras Teterevu fonda  projektā „ Sievietes pasaule”. 

2. Finansējumu pārskaitīt biedrībai pēc projekta apstiprināšanas. 

 

 

 

6. 

Par atbalstu dalībai izstādē 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē G.Kalve, paskaidro I.Lauva. Jautā P.Gravāns, atbild I.Lauva. Izsakās V.Stiebriņa. 

Jautā J.Pastars, atbild G.Kalve. Izsakās D.Broka. Izsakās J.Pastars, G.Kalve, D.Broka.  

G.Kalve ierosina precizēt un papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu. J.Pastars ierosina, ka 

P.Spruktam jāsaskaņo, ko vedīs uz izstādi. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 3.martā ir saņemts Pētera Sprukta iesniegums, kas 

pārstāv zemnieku saimniecību „Plauži”, ar lūgumu  finansiāli atbalstīt EUR 150 apmērā  dalību 

izstādē „Ražots Latvijā”, kas notiks no 24.līdz 26.aprīlim Rīgā, Skonto hallē. P.Sprukts prezentēs 

zāles pļāvējus - moto blokus zālāju un aizaugušu platību izpļaušanai. 

 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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

1. Atbalstīt zemnieku saimniecības „Plauži”  dalību izstādē „Ražots Latvijā”, kas notiks no 

24. aprīļa līdz 26.aprīlim Rīgā, Skonto hallē, novirzot finansējumu EUR 150 apmērā no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, veicot norēķinu pēc izstādes organizētāja piestādītā 

rēķina. 

2. Izpildīt lēmuma 1.punktu ar nosacījumu, ka P.Sprukts sniedz pašvaldībai informāciju par 

izstādē prezentējamo zāles pļāvēju ražošanas laiku un tehnisko stāvokli. 

 

 

7. 

Par ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu 

 

 Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, „Par 

pašvaldību budžetiem” 12.pantu, „Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 13.panta pirmo daļu un „Autortiesību likuma” 4. 8.pantu,  saskaņā Krustpils novada 

pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmuma (protokols Nr.12.,3), Nolikumu „Par dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā” un 

2015.gada 23.februāra SIA „Līvānu kūdras fabrika” iesniegumu, kurā SIA lūdz pieņemt 

ziedojumu EUR 350  apmērā  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas prezentācijas grāmatas „Pils 

vakaru gaismā” izdošanai par godu Pils vakaru 12 gadu jubilejai, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

„Par ziedoto līdzekļu izlietojumu” , kur SIA piekrīt iepriekšējos periodos ziedoto līdzekļu 

uzkrājumu izlietot iepriekšminētajam mērķim. 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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



1. Pieņemt ziedojumu no SIA „Līvānu kūdras fabrika” EUR 350 apmērā ar mērķi Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas prezentācijas grāmatas „Pils vakaru gaismā” izdošanai par 

godu Pils vakaru 12 gadu jubilejai, slēdzot ziedojuma līgumu. 

2. Papildināt iepriekš pieņemto ziedojumu no SIA „Līvānu kūdras fabrika” saskaņā ar 

2014.gada 4.decembra līgumu Nr.9-1.3/12/164 un 2013.gada 11.decembra līgumu Nr. 9-

1/13/215 izlietojuma mērķi- grāmatas „Pils vakaru gaismā” izdošanai par godu Pils vakaru 

12 gadu jubilejai. Noteikt ziedojuma izlietošanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim. 

3. Apmaksāt SIA „ERANTE” 2015.gada 29.janvāra rēķinus Nr.ER 003472 un Nr. ER 

003473 par kopējo summu EUR 1452 par grāmatas „Pils vakara gaismā” izdošanu 52 gab. 

(vienas grāmatas cena ar PVN ir  EUR 27.92). 

4. Noteikt, ka par grāmatā „Pils vakaru gaismā” ievietoto informāciju, literārajiem 

aprakstiem, lugu scenāriju fragmentiem, ievietotajām fotogrāfijām, un par citu 

pārpublicēto informāciju, grāmatas  saturisko pusi atbild, grāmatas sagatavotāja Dace 

Broka, personas kods [..]. 

 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

 Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas  

lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr. 00745/112/2014 par parādu piedziņu no A. K., personas kods 

[..],  kas vērsta uz viņam piederošo1/2 domājamo daļu uz  nekustamo īpašumu „Vaglāni”,  Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0098.  

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums A. K. izriet no zemāk minētiem 

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

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

 20.02.2011. Maksāšanas paziņojums 7-511-2675, kas stājās spēkā 20.03.2011. un kļuva 

neapstrīdams 20.03.2011., 17.02.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-4769, kas stājās spēkā 

17.03.2012. un kļuva neapstrīdams 17.03.2012.,14.02.2013. Maksāšanas paziņojums 7-513-2029, 

kas stājās spēkā 14.03.2013. un kļuva neapstrīdams 14.03.2013., 06.02.2014. Maksāšanas 

paziņojums 7-514-1319, kas stājās spēkā 06.03.2014. un kļuva neapstrīdams 06.03.2014. 

        Nodokļa maksājumi nav veikti. 

A. K. ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 

nekustamo īpašumu „Vaglāni”,  Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0098, 

summā EUR 54.64. 

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

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

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

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

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

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

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

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

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

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

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



Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. K., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Vaglāni”,  Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 

003 0098,  summā EUR 54.64.  

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

3. Piedziņu vērst uz A. K.  naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

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

banka Jēkabpils filiāle, norēķinu  kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

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

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

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

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

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

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot 

Lēmumu – Izpildrīkojumu . 

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

 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

 Jautājums izskatīts 12.03.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas  

lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr01519/112/2008 par parādu piedziņu no B. P., personas kods [..],  

kas vērsta uz viņam piederošo  nekustamo īpašumu „Mazjāņi”,  Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 007 0094.  

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums B. P. izriet no zemāk minētiem 

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

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

23.02.2011. Maksāšanas paziņojums 7-511-4591, kas stājās spēkā 23.03.2011. un kļuva 

neapstrīdams 23.03.2011., 16.02.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-3331, kas stājās spēkā 

16.03.2012. un kļuva neapstrīdams 16.03.2012.,18.02.2013. Maksāšanas paziņojums 7-513-4309, 

kas stājās spēkā 18.03.2013. un kļuva neapstrīdams 18.03.2013., 10.02.2014. Maksāšanas 

paziņojums 7-514-3561, kas stājās spēkā 10.03.2014. un kļuva neapstrīdams 10.03.2014. 

        Nodokļa maksājumi nav veikti. 

B. P. ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu „Mazjāņi”,  Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0094, summā EUR 

218.91. 

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

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

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

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



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

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

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

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

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

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

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

Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no B. P., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Mazjāņi”,  Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 

007 0094,  summā EUR 218.91.  

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

3. Piedziņu vērst uz B. P.  naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

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

banka Jēkabpils filiāle, norēķinu  kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

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

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

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

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

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

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot 

Lēmumu – Izpildrīkojumu . 

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

 

 

 

10. 

Par atļauju sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56960030144, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16. punktu,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

Atļaut sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5696 003 0144 ar kopējo 

platību 9.4373 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

-pirmā zemes vienība 0.4373ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve Kods 0601); 

-otrā zemes vienība 9.0ha platībā; 



noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (Kods 0101). 

 

 

 

11.  

Par atļauju atdalīt zemes vienību no Krustpils pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 

5668 006 0207, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos 

īpašumus 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

gada 14. septembra „Zemes ierīcības likums”, Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā 

apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0267- 3.8567ha no 

Krustpils pagasta nekustamā īpašuma „Uzkalni” ar kadastra Nr. 5668 006 0207 , izveidojot divos 

atsevišķos zemes īpašumos: 

-pirmais zemes īpašums, kurš sastāv no vienas zemes vienības 3.38567ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi – uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

-otrais zemes īpašums, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5668 

006 0207-0.3364ha, 5668 006 0339-0.5327ha, 5668 006 0415- 0.0341ha ar kopējo platību 

0.9032ha. 

Noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (Kods 0101). 

 

 

 

12.  

Par atļauju atdalīt zemes vienību no Kūku pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5670 

008 0177, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos 

īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. 

gada 14. septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā 

apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  



Atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0177- 5.3951ha no Kūku 

pagasta nekustamā īpašuma „ Bisenieki” ar kadastra Nr. 5670 008 0177 izveidojot trīs atsevišķus 

zemes īpašumus: 

-pirmais zemes īpašums- 4.4ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi – uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

-otrais zemes īpašums 0.5ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi- zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (Kods 0101). 

- trešais zemes īpašums 0.4951ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi- zeme  individuālo māju apbūve (Kods 0601). 

 

 

 

13. 

Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. C. 2015. gada 24. februāra iesniegumu, kurā lūdz  noteikt nekustamajam 

īpašumam „Cirši” (kadastra Nr. 5694 010 0269) dalīto zemes lietošanas mērķi: 0.4ha -ēku 

uzturēšanai un 0.4670-  lauksaimniecība. 

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

nekustamais īpašums „Cirši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 010 0269 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0269 – 0,8670 ha platībā.  

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu un pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, kā arī ņemot vērā R. C. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:  

Noteikt nekustamajam īpašumam „Cirši”, Variešu pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 

5694 010 0269) dalīto lietošanas mērķi: 

 0.4 ha –individuālo māju apbūve (kods 0601)  

 0.4670 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (Kods 0101). 

 

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

 

 

14. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. B. 2015.gada 4. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu ar 

kadastra apzīmējumu 560100101952- 841 m2. 



   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” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Iznomāt J. B. Krustpils novada īpašumā esošās zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 560100101952 – 841m2 platībā.  

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. 

 

 

 

15.  

Par atteikšanos no zemes nomas Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. V. 2015.gada 25. februāra iesniegumu, kurā lūdz izbeigt zemes nomas līgumu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0096-1.0ha. 

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” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), 

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

Izbeigt A. V. zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0096-1.01ha platībā. 

 

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

 

 

16.  

Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. K. 2015.gada 24. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5696 004 0435-0.1081ha. 

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”, balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt J. K. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 435-0.1081ha 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 zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z/S „Ezerlauki”, reģ. Nr. 45404007653, juridiskā adrese „Ezerlauki”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, īpašnieka A. P. 2015.gada 17. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0230 - 3,55 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” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Iznomāt Z/S „Ezerlauki”, reģ. Nr. 45404007653, juridiskā adrese „Ezerlauki”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads īpašniekam A. P. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 

003 230 - 3,55 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.  

 

 

 

 

18.  

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads nomas, līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. E., [..], 2015. gada 16. februāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas 

līgumu zobārsta kabineta nodrošināšanai pēc adreses Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. 



Likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem 

Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. Ņemot vērā iepriekšminēto un 

pamatojoties likumu „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar R. E., [..], uz telpām pēc adreses Druvasnieki 

16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads Nr. 7-11.6kvm, Nr. 6- 2.7 kvm, Nr. 5- 

2.5kvm, Nr. 4- 6.3kvm, Nr. 1/3 daļa ar 9.7kvm ar kopējo platību 32.8kvm.    

2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00  (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3. Noteikt līguma termiņu līdz 2020. gada 31.decembrim. 

4. Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5. Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6. Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

 

 

 

19.  

Par zemes vienības 1/2 iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata S. S. 2015.gada 24. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt ½ no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 001 0177, jo uz šīs zemes vienības atrodas viņas mantojamā ½ no 

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām. 

  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” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Iznomāt  S. S. ½ no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0177 -0.2609 ha. 

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

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 



 

20. 

 Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Felss. Paskaidro P.Gravāns. Izsakās V.Stiebriņa, G.Kalve, 

O.Stalidzāns. 

 

Izskata A. M. 2015.gada 4. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5696 003 0124-1.4574 ha. 

  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” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Iznomāt A. M. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0124-1.4574 ha platībā. 

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

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

21. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. I.   2015.gada 6. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 131-2.6ha. 

  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” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), 

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

1. Iznomāt V. I.  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 131-

2.6ha.  

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 3 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 iesnieguma atsaukšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Agro Effekt”,  reģ. Nr.42403020712,    juridiskā adrese: Liepu iela 2, 

Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads,  2015.gada 10. marta iesniegumu, kurā atsauc savu 

2015. gada 11. februāra iesniegumu „Par zemes vienību iznomāšanu Atašienes pagastā” uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56460060160, 56460060503, 56460060505. 

  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” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), 

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

Atcelt 2015. gada 25. februāra lēmumu Nr. 5. p.46. „Par zemes vienību iznomāšanu 

Atašienes pagastā” uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56460060160, 56460060503, 

56460060505. 

 

 

 

23. 

Par zemes vienību iznomāšanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Agro Effekt”,  reģ. Nr.42403020712,    juridiskā adrese: Liepu iela 2, 

Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads,  2015.gada 10. marta iesniegumu, kurā lūdz 

iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5646 003 0062, 5646 003 0093. 

  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” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Iznomāt SIA „Agro Effekt”, reģ. Nr.42403020712,   juridiskā adrese: Liepu iela 2, Sprūževa, 

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5646 003 

0062-5.5ha, 5646 003 0093- 4.6218 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.  

 



 

 

24. 

Par medību tiesību nomu Vīpes pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata mednieku kolektīva mednieku biedrības „Kaupres”, juridiskā adrese „Kaupres”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes locekļa J. L. 2015. gada 3. marta 

iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām 5696 004 0041, 

5696 004 0434. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medību tiesību lietotājs — zemes īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā 

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

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

medību tiesības,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām: 5696 004 0041 -1.879 ha, 5696 004 

0434 - 1.0655 ha,  kopā 2.9445 ha. 

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.  

 

 

 

25. 

Par īres tiesību pārtraukšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. Ž. 2015. gada 20. februāra iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt īres tiesības uz 

dzīvokli Jaunā muiža 1-18 un pārreģistrēt uz dēlu V. Ž..    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams anulēt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”,  

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

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



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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, 

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

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

 

 Izbeigt A. Ž. „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses, Jaunā muiža 1-18, Jaunā Muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

 

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

 

 

 

26.  

Par īres līguma slēgšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. Ž. 2015. gada 20. februāra iesniegumu, kurā lūdz noslēgt īres līgumu uz 

dzīvokli Jaunā muiža 1-18. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams slēgt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” ar V. Ž.. 

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

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

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, 

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

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

 

 Slēgt ar V. Ž.  „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” uz dzīvojamo 

platību pēc adreses, Jaunā muiža 1-18, Jaunā Muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

 

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

 

 

 

27. 

 Par īres līguma pārtraukšanu uz dzīvojamo platību Mežāres pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata I. M. 2015. gada 23. februāra iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt īres tiesības uz 

dzīvokli Rozessala 31-5, sakarā ar to, ka ar janvāra mēnesi dzīvoklī nedzīvo.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, ir iespējams anulēt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” , jo ir noslēgta vienošanās par parāda 

dzēšanu. 



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

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

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, 

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

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

Izbeigt I. M. „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses, Rozessala 31-5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads.  

 

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

 

 

28.  

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata U. J. 2015. gada 2. marta iesniegumu, kurā lūdz lauzt 2014. gada 1. decembra 

„Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu” Nr. 8-47/14/18 ar 31. martu, sakarā ar 

dzīvesvietas maiņu. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams anulēt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”,  

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

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

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, 

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

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

 

1. Izbeigt ar U. J. „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses „Ambulance 5”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

2. Uzdot Uldim Jansonam viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu.   

 

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

 

 

29. 

 Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Mierkalni”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0145) 

 

 Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  SIA „CMC Land”, reģistrācijas Nr.45403036157, 

juridiskā adrese: „Oši”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, pilnvarotās personas J. M. 2015. gada 

20.februāra iesniegumu,  kurā lūdz sadalīt  nekustamo īpašumu „Mierkalni” ar kadastra Nr.5676 

003 0145, kurš atrodas „Mierkalni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, atdalot no tā zemes 



gabalu ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0259. Atdalītajai zemes vienībai kā izmantošanas mērķi 

noteikt – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Iesniegumam pievienota pilnvara ar kuru SIA „CMC Land” prokūrists Karsten Birkedal 

Jensen pilnvaro J. M. pārstāvēt sabiedrību visās Latvijas Republikas valsts pārvaldes un citās 

iestādēs. 

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

konstatēts: 

Nekustamā īpašuma „Mierkalni” ar kadastra Nr.5676 003 0145 kopējā platība ir 86,9 ha. 

Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0259 – 7,2 ha platībā zemes 

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

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

likums” 1. panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā SIA „CMC 

Land”, reģistrācijas Nr.45403036157,  juridiskā adrese: „Oši”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 

pilnvarotās personas J. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Mierkalni”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 003 0145)  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0259  – 7,2 ha platībā, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0259  – 7,2 ha platībā noteikt  

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

(kods 0101). 

 

 

 

30. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi SIA „Kurzemes Mežsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 

42103036409,  adrese: Ezera iela 52-7, Liepāja, 2015. gada 12.februāra iesniegumu, kurā  lūdz  

mainīt nekustamajam īpašumam „Tautieši” (kadastra Nr. 5646 006 0005) zemes lietošanas mērķi 

no lauksaimniecības uz mežsaimniecību. 

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

nekustamais īpašums „Tautieši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0005 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0005 – 3,6 ha platībā, no tā 3,6 

ha ir meži. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes šajā īpašumā nav. 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 5646 006  0005 

atrodas meža teritorijā. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot 

vērā SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 



Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

Mainīt nekustamā īpašuma „Tautieši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 

5646 006 0005) lietošanas mērķi no zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

mežsaimniecība (0201). 

 

 

 

31.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi A. C. 2015. gada 2.marta iesniegumu, kurā  lūdz 

noteikt dalīto nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr.5668 001 

0088: 

 0,4 ha izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve; 

 1,82  ha izmantošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

nekustamais īpašums „Aldonas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 001 0088,  

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0088  – 2,22 ha platībā,  uz tā 

atrodas ēkas.  

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0088 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot 

vērā A. C. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

 

Noteikt nekustamajam  īpašumam „Aldonas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (kadastra 

Nr. 5668 001 0088) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,4 ha platībā – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

 1,82 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

 

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

 

 

 



32. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi V. L. 2015. gada 26.februāra iesniegumu, kurā  

lūdz noteikt dalīto nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr.5668 

002 0103: 

 0,3 ha izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve; 

 0,93  ha izmantošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

nekustamais īpašums „Mežābeles”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 002 

0103,  sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0103  – 1,23 ha platībā,  

uz tā atrodas ēkas. Atbilstoši eksplikācijai: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,70 ha, krūmāji 

– 0,07 ha, zem ūdens- 0,07 ha, zem ēkām – 0,39 ha. 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0103 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot 

vērā Victor Libik iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, 

Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj:  

Noteikt nekustamajam  īpašumam „Mežābeles”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5668 002 0103) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,39 ha platībā – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

 0,84 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

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

 

 

 

33. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Vīpes pagastā  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi I. I.  2015. gada 23.februāra iesniegumu, kurā  lūdz 

noteikt dalīto izmantošanas mērķi, mainot no individuālo māju apbūve uz: 0,4 ha noteikt 

individuālo māju apbūve, 1,0 ha noteikt  lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 

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

nekustamais īpašums „Alkšņi 2”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0372,  

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0372  – 1,4 ha platībā,  uz tā 

atrodas ēkas. Atbilstoši eksplikācijai: lauksaimniecībā izmantojamā zeme -  0,67 ha, meži – 0,32 

ha, krūmāji – 0,07 ha, zem ēkām – 0,3 ha, ceļi – 0,04. Esošais zemes lietošanas mērķis: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601). 



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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 5696 003  0372 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot 

vērā I. I. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

Noteikt nekustamajam  īpašumam „Alkšņi 2”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 

5696 003 0372) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,4 ha platībā – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

 1,0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

 

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

 

 

 

34. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Birztalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)  

  

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. D. 2015.gada 3.marta  iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0196 divos atsevišķos zemes 

gabalos, atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 2 ha apmērā, izstrādājot ierīcības projektu. Atdalāmajam 

zemes gabalam 2,0 ha platībā noteikt izmantošanas mērķi lauksaimniecība. 

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

nekustamais īpašums „Birztalas”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5668 006 0196 

sastāv no diviem zemes gabaliem 6,7 ha kopplatībā. Sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0196 platība ir 3,7 ha. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras  

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” 123.1.p. 

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība lauksaimniecības teritorijā  2,0 ha, bet atļauta 

esošas viensētas ar pagalma atdalīšanu no pārējās zemes vienības, neievērojot minimālo platību, ja 

viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana). 

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 V. D.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 



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

5668 006 0196), Krustpils pagasts, Krustpils novads,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0196 sadalīšanai.    

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Paliekošajai zemes vienībai 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Birztalas” (pielikumā). 

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

novada pašvaldībā.   

 

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

 

 

35.  

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Tūjas”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi I. D. 2015.gada 27.februāra  iesniegumu, kurā 

apliecina, ka ir nekustamā īpašuma „Tūjas”, adrese : „Tūjas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 006 0026 īpašnieks. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 006 0089 – 2,01 ha platībā un būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra 

apzīmējumu 5670 006 0089 001. Lūdz atļaut atdalīt esošo viensētu ar pieguļošo zemes gabalu 1,0 

ha platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nemainās. 

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

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

un Grafisko daļu” 123.1.p. jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība lauksaimniecības 

teritorijā - 2,0 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalma atdalīšana no pārējās zemes vienības, 

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

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. D.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

006 0026) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0089 sadalīšanai.    

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Paliekošajai zemes vienībai noteikt 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Tūjas” (pielikumā). 

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

novada pašvaldībā.   



 

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

 

 

36. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Vītiņi”  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: „Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

2015.gada 6.marta iesniegumu Nr.003/2015 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, kurā 

lūdz apstiprināt  izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vītiņi’, Kūku 

pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 004 0368. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Vītiņi”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0368 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 4,45 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 3,42 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

37. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. Č. iesniegumu, [..], kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

„Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada 

pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu 

Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 



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

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

1. Piešķirt J. Č., [..],  limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam 

piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot 

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit 

eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, 

reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai 

un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

38. 

Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

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

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

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

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 

resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 31.martam iesniegt projektu „Zivju resursu aizsardzība 

Krustpils novada ūdenstilpēs”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 12 200.00 

Attiecināmās izmaksas 12 200.00 

Publiskais finansējums (89%) 10 858.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 1 342.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 



4. Projekta līdzfinansējumu 1342.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā 

budžeta (dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu 

koordinatoru. 

 

 

39. 

Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā G.Kalve, atbild I.Luksts. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. Izsakās P.Gravāns, 

I.Luksts, V.Stiebriņa, O.Stalidzāns. Izsakās L. Pudule – Indāne, O.Stalidzāns, G.Kalve, I.Luksts. 

 

Pamatojoties uz  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, personas, kurām 

ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, nosaka šis likums vai citi normatīvie akti. 

Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas. 

Ja šis likums vai citi normatīvie akti nenosaka personu, kura ir tiesīga sastādīt administratīvā 

pārkāpuma protokolu, to sastāda iestāde, kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt 

administratīvo pārkāpumu lietas, vai valsts policijas darbinieks atbilstoši pārkāpuma izdarīšanas 

vietai. 

 Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta noteikumiem,  

administratīvo pārkāpumu lietas izskata:  

1) pašvaldību administratīvās komisijas;  

2) pašvaldību domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori;  

3) pašvaldību amatpersonas, kas pašvaldību domju izdotajos saistošajos noteikumos pilnvarotas 

uzlikt sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;  

4) rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši;  

5) policija un citas valsts iestādes, kas tam pilnvarotas šajā kodeksā; 

 6) institūcijas (amatpersonas), kuras pašvaldības dome pilnvarojusi izskatīt administratīvo 

pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu. 

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 209.pantam, amatpersonas, kuras ir 

pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, var uzlikt šā kodeksa Sevišķajā daļā un 

pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētos administratīvos sodus tām piešķirto pilnvaru 

ietvaros un tikai izpildot dienesta pienākumus. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  211.1 pants nosaka, ka Republikas pilsētu 

domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori izskata šā kodeksa 51. — 

54., 57., 58., 66., 69., 75., 76., 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā 

(izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā paredzēto administratīvo 

pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.  

Naudas sods, ko uzliek republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki 

un izpilddirektori, nedrīkst pārsniegt simt četrdesmit euro.  

Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori 

ir tiesīgi naudas sodu līdz trīsdesmit euro iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola 

sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. 



 Krustpils novada pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu, kā arī par 

citiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana 

piekrīt pašvaldības administratīvajai komisijai, papildus Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktām amatpersonām un pašvaldības saistošos noteiktumos pilnvarotām 

amatpersonām, šādas   tiesības būtu paredzamas- Vides un civilās aizsardzības dienesta 

darbiniekam Normundam Zizlānam. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247. panta otro 

daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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

Administratīvā  pārkāpuma protokolu  ir pilnvarots un tiesīgs sastādīt  Krustpils novada 

pašvaldības Vides un civilās aizsardzība dienesta darbinieks Normunds Zizlāns (Civilās 

aizsardzības speciālists). 

 

 

 

Plkst. 11:44 deputāte V.Stiebriņa atstāj domes sēdi.  

 

40. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Variešu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu. 

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

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

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

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

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par J. O. deklarēto dzīvesvietu „Māja Nr. 4” -5, Varieši, Variešu 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 J. O.. 

 

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

 

 

41. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. Z., dzīvojoša  [..], iesniegumu, ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu, sakarā 

ar to, ka  personai zudis tiesisks pamats būt deklarētai īpašumā „Lidijas”. 



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

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

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

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

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par A. Š. deklarēto dzīvesvietu „Lidijas”, Variešu 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. Š.. 

 

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

 

 

 

42. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes 2015.gada 27.februāra iesniegumu, Nr. 6-8/15/6 “Par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu”, kurā lūdz anulēt A. K. deklarēto dzīvesvietu „Jaunā Muiža 4” -1, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, jo  nav tiesiska pamata būt deklarētam norādītajā adresē. 

Jēkabpils rajona tiesa 03.02.2012. izdevusi izpildu rakstu Nr. C16069211 par A. K. 

izlikšanu no telpām.  

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

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

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

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

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj:  

1. Anulēt ziņas par A. K. deklarēto dzīvesvietu „Jaunā Muiža 4” -1, Jaunā muiža, 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. 

 

 

 

 

 

 



43.  

Par atļauju atdalīt zemes vienību no Variešu pagasta nekustamo īpašuma ar kadastra Nr. 

5694 005 0096, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos 

īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. 

gada 14. septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā 

apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”16. punktu,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0127- 3.3892 ha no Variešu 

pagasta nekustamā īpašuma „Viesturi” ar kadastra Nr. 5694 005 0096 , izveidojot divus atsevišķus 

zemes īpašumus: 

-pirmais zemes īpašums, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56940010127-3.3892ha platībā. Noteikt izmantošanas mērķi – uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (Kods 0101); 

-otrā zemes īpašums, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

56940050096- 9.965ha, 56940050139- 13.55ha platībā. Noteikt izmantošanas mērķi- zeme , uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (Kods 0101). 

 

 

Plkst. 11:48 deputāte V.Stiebriņa atgriežas domes sēdē.  

 

 

 

44. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Salmiņi”  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „DL Dati”, reģistrācijas Nr.45403033305, 

juridiskā adrese: „Spunģēni 1-10”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2015.gada 

10.marta iesniegumu Nr.003/2015 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, kurā lūdz 

apstiprināt  izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Salmiņi’, Kūku pagastā 

Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 006 0218. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Salmiņi”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0218 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 3,04 ha noteikt zemes lietošanas mērķi 

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

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 1,00 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

45. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Klaudziņas”  Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.03.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, 2015.gada 10.marta iesniegumu Nr.TP - 3 „Par 

zemes ierīcības projekta „Klaudziņas” apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt  zemes ierīcības 

projektu „Klaudziņas”, Atašienes pag., Krustpils novads ar kadastra apzīmējumu 5648 008 0016. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Klaudziņas”, Atašienes  

pagasts, Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5648 008 0016 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 16,2 ha noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM  0201).  

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 2,00 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

46. 

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

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo I.Stupāne 

Jautā J.Pastars, atbild I.Stupāne. 

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, 

ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 

nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei, 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka 

pašvaldības dome, 32.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens 

nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, 

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

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

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par 20%, atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu 

„Mežavoti 10”,Variešu pagasts, Krustpils novads, kas sastāv no zemes gabala – starpgabala 6.5 ha 

platībā (kadastra Nr. 5694 006 0367). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 8292.46 (astoņi tūkstotis divi simti 

deviņdesmit divi euro, 46 euro centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma atkārtotās izsoles noteikumus (Pielikumā). 

5. 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 

8292.46 euro. 

6. 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. 

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

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības 

budžetā. 

8. 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. 

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

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

47. 

Par grozījumu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā apstiprināšanu 

 

Izsakās D.Broka, V.Stiebriņa. jautā J.Pastars, atbild D.Broka. 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  saskaņā ar 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu. 

  Ņemot vērā 09.03.2015. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores D.Brokas vēstuli 

Nr.1-16/17, saskaņā ar kuru tiek lūgt papildināt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas Nolikuma  

XIII sadaļu,  Skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti un to pieņemšanas kartība, ar 

jaunu punktu – skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars 

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

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

 

Papildināt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas Nolikumu ar  68.1punktu jaunā redakcijā: 

„68.1 Skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā.” 

  

 

 

48. 

Par Antūžu  speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Informē G.Kalve. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  saskaņā ar Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Antūžu speciālās internātpamatskolas  nolikumu jaunā redakcijā (pielikumsNr.1). 

 

 

49. 

Par atļauju apvienot divas zemes vienības, Krustpils pagasta nekustamos īpašumus 

ar kadastra Nr. 5668 006 0316 un 56680060425, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, 

izveidojot vienu nekustamo īpašumu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. 

gada 14. septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā 

apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 “Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

1. Atļaut apvienot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 006 0316- 1.9ha un 

56680060425-0.1887ha izveidojot vienu zemes īpašumu. 



2. Noteikt izmantošanas mērķi – uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

 

 

50. 

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Variešu pagastā  

 

Izsakās D.Broka. 

 

Izskata J. B. 2015. gada 17. marta iesniegumu, kurā lūdz piešķirt 3-istabu dzīvokli Variešu 

pagastā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams izīrēt 

dzīvojamo platību pēc adreses „Māja Nr.3” dzīvoklis 13, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

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

novada pašvaldības 25.11.2009. Saistošo noteikumu Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (10 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj:  

1. Izīrēt J. B. dzīvojamo platību pēc adreses „Māja Nr.3” dzīvoklis 13 Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

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

pakalpojumu līgumu  ar J. B.. 

3. Uzdot J. B. mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses „Māja Nr. 3” dzīv.13, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 

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

 

 

 

51. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Meldernīca”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

2015.gada 16.februārī saņemts D. C. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Meldernīca”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5668 003 0004 (kadastra apzīmējums 5668 003 0073) 

atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 003 0004, 0.5602 ha kopējo platību, ar nosaukumu 

„Meldernīca”, Krustpils pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000542348.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 



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

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

ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

 D.C. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalu, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, ir noslēgts 

zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punktam, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 19.marta  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  

Krustpils novadā,  Krustpils pagastā „Meldernīca” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus 

vērtība  ir 2000.00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un 

novērtēšanu zemesgrāmatā sastāda 135.57 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 2135.57 EUR. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro 

daļu, Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

3.punktu, 4.punktu, 11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo 

daļu, 66.panta pirmās daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 16.februāra D. C. 

atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Krustpils pagasts, 

„Meldernīca”  ar kadastra numurus 5668 003 0004, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

5668 003 0073), ar kopējo  0.5602 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas 

veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Krustpils pagasts, 

„Meldernīca” (kadastra numurs 5668 003 0004), 0.5602 ha platībā  nosacīto cenu 2135.57 

EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, D.C. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 0.5602 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 003 

0004 (kadastra apzīmējumu 5668 003 0073), „Meldernīca”, Krustpils  pagasts, Krustpils 

novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 



52. 

Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „Viesturi” , Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Izsakās G.Kalve. 

2015.gada 16.februārī saņemts SIA „Daģis”, reģ. Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads  īpašnieka Ā. D. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par 

Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumiem „Viesturi”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr.5694 005 0096 (kadastra apzīmējumiem 5694 005 0096, 

56940050139) atsavināšanu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 005 0096- 9.96 ha  un zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5694 005 0139- 13.55 ha ar kopējo platību 23.51ha, ar nosaukumu „Viesturi”, 

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

Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000542575.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

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

ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

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

novads īpašnieks Ā. D. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalus, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, 

ir noslēgts zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punktam, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 19. marta  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  

Krustpils novadā,  Krustpils pagastā „Viesturi” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus 

vērtība  ir 37900 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu 

zemesgrāmatā sastāda 1483.00 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 39383.00 EUR. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro 

daļu, Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

3.punktu, 4.punktu, 11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo 

daļu, 66.panta pirmās daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada SIA „Daģis”, reģ. 

Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašnieks Ā. D. 



atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Viesturi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr.5694 005 0096 (kadastra apzīmējumiem 

5694 005 0096, 56940050139) ar kopējo 23.51ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma 

atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Variešu pagasts, „Viesturi” 

(kadastra numurs 5694 005 0096), 23.51ha platībā  nosacīto cenu 39383.00 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas,  nosūtīt SIA „Daģis”, reģ. 

Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašniekam 

Ā. D. atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemes īpašumu „Viesturi” 23.51 ha platībā ar kadastra Nr. 

5694 005 0096 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0096, 56940050139), „Viesturi”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

53. 

Par pašvaldības  nekustamo īpašumu – „ Ceļvēri” , Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

2015.gada 16.februārī saņemts SIA „Daģis”, reģ. Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads  īpašnieka Ā. D. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par 

Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumiem „Ceļvēri”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr.5694 008 0164 (kadastra apzīmējumiem 5694 008 0164) 

atsavināšanu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0164- 6.01 ha  ar kopējo platību 6.01ha, ar 

nosaukumu „ Ceļvēri”, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils 

novada  pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000542573.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

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

ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

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

novads īpašnieks Ā. D. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalus, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, 

ir noslēgts zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punktam, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  



 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 19. marta  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  

Krustpils novadā,  Krustpils pagastā „Ceļvēri” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus 

vērtība  ir 9700 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu 

zemesgrāmatā sastāda 819.37 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 10519.37 EUR. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro 

daļu, Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

3.punktu, 4.punktu, 11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo 

daļu, 66.panta pirmās daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada SIA „Daģis”, reģ. 

Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašnieks Ā. D. 

atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Ceļvēri”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr.5694 008 0164 (kadastra apzīmējumiem 

5694 008 0164) ar kopējo 6.01ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 

pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Variešu pagasts, „Ceļvēri” 

(kadastra numurs 5694 008 0164), 6.01ha platībā  nosacīto cenu 10519.37 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas,  nosūtīt SIA „Daģis”, reģ. 

Nr.45403014624, juridiskā adrese „Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads īpašniekam 

Ā.D. atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemes īpašumu „Ceļvēri” 6.01 ha platībā ar kadastra Nr. 

5694 008 0164 (kadastra apzīmējumu 5694 008 0164), „Ceļvēri”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

Sēdes vadītājs G.Kalve 

 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 



PIELIKUMS 

Krustpils  novada domes  

2015.gada 21.janvāra lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas  

deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

 Iekļaujošās izglītības atbalsta centram” 

 (protokols Nr.6., 1.p.) 

Deleģēšanas līgums 

2015.gada______________________ 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Krustpils novada domes 2010.gada 

29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas puses, un 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120 

Jēkabpils, LV-5201, kā vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas domes 

2013.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 43 „Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

rīkojas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs 

atsevišķi saukti arī „Puses”, pamatojoties uz:  

1. Krustpils novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr.__, „Par Krustpils novada 

pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centram”; 

2. Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada ___________________ lēmumu Nr.______, 

„Par________________________________”; 

3. likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu,2012.gada 

16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski 

medicīniskajām komisijām" 6.punktu,slēdz sekojoša satura Deleģēšanas līgumu, turpmāk 

tekstā Līgums.  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Krustpils novada pašvaldība deleģē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai veikt Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Krustpils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo 

uzdevumu: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 

pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

nodrošinot šādus komisijas pienākumus: 

1.1.1. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un 

izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtēt Krustpils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo veselības stāvokli, 

spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko izglītības 

programmu: 

 pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu; 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 

4.klasei; 

 vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei; 



1.1.2. ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo 

iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais 

izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai; 

1.1.3. ja nepieciešams, organizē pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā 

mācās bērns; 

1.1.4. veicina pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām integrēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības 

iestādēs; 

1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos; 

1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā 

spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši 

slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei; 

1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā 

arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā; 

1.1.8. ieteikt izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos atbalsta 

pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos, turpmāk tekstā 

Deleģētais uzdevums. 

1.2. Līguma 1.1.punktā noteikto Deleģēto uzdevumu Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk pildīt 

no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai. 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Krustpils novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā. 

2.2. Izbeidzoties līgumam, Krustpils novada pašvaldība nodrošina Krustpils novada 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

2.3. Krustpils novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības par Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.4. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās 

informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā 

uzdevuma izpildi. 

2.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc Krustpils novada pašvaldības pieprasījuma nodrošina 

informācijas sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām.  

2.6. Ja Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā uzdevumu 

izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma 

prasījums tiek vērsts pret Krustpils novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

zaudējumus Krustpils novada pašvaldībai var atlīdzināt regresa kārtībā. 

2.7. Pēc Līguma izbeigšanās Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju, kas 

saistīta ar Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.8. Krustpils novada pašvaldība sedz izdevumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izdevumus par 

Deleģētā uzdevuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

2.9. Krustpils novada pašvaldība sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai deleģētā 

uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju. 

3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš 

3.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3.2. Deleģēšanas līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts. 

3.3. Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi 

svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības. 



3.4. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi. 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu kārtība 

4.1. Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības šim 

Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir: termiņu 

ievērošana, saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits. 

4.2. Krustpils novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai izdevums šādā apmērā: 

4.2.1. par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 

17,00 euro; 

4.2.2. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 14,00 euro; 

4.2.3. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu ko veic speciālais pedagogs vai 

logopēds 9,00 euro; 

4.2.4. par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinuma sniegšanu 17,00 euro + ceļa izdevumi , par katru nākamo izglītojamā 

izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 17,00 euro. 

4.2.5. par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 23,00 euro; 

4.2.6.  speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās izglītības 

jautājumos 5,00 euro; 

4.2.7. konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 70,00 euro, papildus tiek segti ceļa 

izdevumi par nokļūšanu semināra vietā. 

4.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.punktā noteikto pakalpojumu uzskaiti par 

katru mēnesi un līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz pārskatu Krustpils novada 

pašvaldībai. 

4.4. Krustpils novada pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībai izdevums, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai iesniedz pamatotu 

pretenziju. 

4.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.punktā noteiktajā gadījumā, 

novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz Krustpils novada pašvaldībai. 

5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība 

5.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Krustpils 

novada pašvaldības pakļautībā. 

5.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. 

6.2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas pieņemti 

Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami Krustpils novada domē. 

 

7. Citi nosacījumi 

7.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstiski un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Katra līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī līguma ietvaros. 

Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Elgu  Ūbeli, Jēkabpils novada 

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāju, tel.65220736, mob.t. 29247870, e-



pasts:elga.ubele@jekabpilsnovads.lv, savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldība – Sarmīti 

Safronovu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja, 

mob.Nr.: 20371543, e-pasts: sarmite.safronova@jekabpils.lv . 

7.4. Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.punktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti elektroniski bez 

rekvizīta „paraksts” ar atsauci uz līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu un rēķini 

tiek nosūtīti uz Krustpils novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi:  ____ līdz nākamā 

mēneša 10. datumam. 

7.5. Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veikt 15 dienu laikā. 

7.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. 

7.7. Visiem šī līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Pušu rekvizīti 

Krustpils novada dome 

Rīgas  iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

Reģistrācijas Nr.9000009118116 

Banka: AS “SEB Banka” 

Konta Nr.LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Domes priekšsēdētājs 

 ___________________________ 

                                    /K.Pabērzs/ 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 

Reģistrācijas Nr. 90000024205, 

Banka: AS „SEB banka” 

Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793 

Domes priekšsēdētājs 

 ____________________________  

                                   /L.Salcevičs/ 



PIELIKUMS 

Krustpils  novada domes  

2015.gada 21.janvāra lēmumam  

“Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10”,  

Variešu  pagasts, Krustpils novads atkārtotu  

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 (protokols Nr.6., 46.p.) 

 

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

Krustpils novads, 

ATKĀRTOTĀS 

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 10 ” 

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 EUR 8292.46 (astoņi tūkstotis divi simti 

deviņdesmit divi euro, 46 euro centi). 

 

2.10. Pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo Objektu  ir 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes 

vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem:  



zemesgabalu īpašniekiem, kuru 

īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, kas pieguļ 

atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā 

- 5694 006 0075; 

- 5694 006 0272; 

- 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                           

EUR 8292.46 (astoņi tūkstotis divi simti 

deviņdesmit divi euro, 46 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 (8292.46 euro)   829.25 euro (astoņi 

simti divdesmit deviņi euro 25 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 8.maijā 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 (8292.46 euro)   

829.25 euro (astoņi simti divdesmit deviņi euro 25 euro centi) un reģistrācijas maksa 14,00 

euro (četrpadsmit euro 00 centi) līdz 2015.gada 6.maija 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; 

mailto:mirdza.zirnite@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


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; 

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 6.maija 

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  (8292.46 euro)   829.25 euro (astoņi simti 

divdesmit deviņi euro 25 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 Krustpils novada domes priekšsēdētājam 5 

(piecu) dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes 

Priekšsēdētāja vietnieks        G.Kalve  

 



Pielikums Nr.1 

Krustpils  novada domes  

2015.gada 20.marta lēmumam  

 (protokols Nr.6., 48.p.) 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Antūžu speciālā internātpamatskola 
Reģ. Nr.90000084219 Tek. rēķins Nr. LV78 UNLA 0009 0141 30831 SEB Jēkabpils nodaļā UNLALV2X009 

p. n. Varieši Variešu pagastā Krustpils novadā LV-5236 Tālrunis 5229169,tālr./ fakss 5229160 

e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 20.03.2015. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 6., 48.p.) 

 

 

ANTŪŽU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9. pantu. 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Antūžu speciālā internātpamatskola (turpmāk tekstā – skola) ir Krustpils novada pašvaldība 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) speciālās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās izglītības 

programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina diennakts uzturēšanos 

mācību iestādē. 

1.2. Skolas juridiskā adrese – Antūžu speciālā internātpamatskola, Antūži, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, LV-5236.  

1.3. Skola ir juridiska persona, kuras Dibinātājs ir Krustpils novada pašvaldība, tai ir savs 

nosaukums, zīmogi un savs norēķinu konts bankā.   

1.4. Skolas darbības tiesiskais pamats ir : 

1.4.1.  Izglītības likums; 

1.4.2. Vispārējās izglītības likums; 

1.4.3. Likums par pašvaldībām 

1.4.4. Bērnu tiesību aizsardzības likums; 

1.4.5. ANO Konvencija par bērnu tiesībām; 

1.4.6. Speciālās izglītības attīstības koncepcija ; 

1.4.7. Krustpils novada pašvaldības nolikums 

1.4.8. Skolas Nolikums, kurš izdots pamatojoties uz Izglītības likuma 22.pantu un Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9 pantu ;  

1.4.9. Citi likumdošanas akti. 



1.5. Skola organizē darbu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, LR Ministru kabineta (turpmāk 

MK) noteikumiem, Dibinātāja lēmumiem un rīkojumiem. 

 

 

2. Darbības mērķi , pamatvirzieni un uzdevumi 

 

2.1. Skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts speciālās pamatizglītības mērķu un uzdevumu izpildi un īstenotu Speciālās 

izglītības attīstības koncepciju. 

2.2. Skolas darbības pamatvirzieni : 

2.2.1. konsekventa pedagoģiski psiholoģiskā korekcija izglītojamo mācību un audzināšanas 

procesa laikā, ņemot vērā noteiktos uzdevumus katra skolā esošā skolēna attīstības 

veicināšanai; 

2.2.2. īpašu rotaļu izmantošana izglītojamo uzmanības, atmiņas un citu psihisko procesu 

attīstībai; 

2.2.3. mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši izglītojamā darba spēju maiņai; 

2.2.4. dažādu pasākumu organizēšana izglītojamo veselības nostiprināšanai, kustību 

koordinācijas veicināšanai; 

2.2.5. optimāla un izglītojošo psihiskās attīstības īpatnībām atbilstoša darba un atpūtas 

organizēšana; 

2.2.6. labvēlīgas sociālās vides nodrošināšana; 

2.2.7. individuāla pieeja katram izglītojamajam; 

2.2.8. pastāvīga sadarbība ar skolas pedagogiem, medicīnas darbiniekiem, logopēdu un 

psihologu. 

2.3.  Skolas galvenie uzdevumi : 

2.3.1. veicināt katra skolēna harmoniskas personības veidošanos; 

2.3.2. nodrošināt sabiedriskai un patstāvīgai individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu apguvi; 

2.3.3. sagatavot skolēnus darbam un dzīvei sabiedrībā, kā arī veidot pamatu tālākai izglītībai; 

2.3.4. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, valsti. 

2.3.5. dot iespēju bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem iegūt zināšanas, prasmes un darba 

iemaņas atbilstoši viņa veselības stāvoklim, kuras sekmētu katra bērna vispusīgu attīstību, 

organizējot ārstēšanas un korekcijas darbu; 

2.3.6. sekmēt katra bērna vispusīgu attīstību, vienlaikus nodrošinot attīstības traucējuma vai 

saslimšanas iespējami maksimālu pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko korekciju un 

kompensēšanu; 

2.3.7. veikt vispusīgu pedagogu, atbalsta personāla un bērnu vecāku vai personu, kas realizē 

vecāku varu, sadarbību skolēnu izpētē, lai noteiktu katra bērna izglītošanas, ārstēšanas un 

korekcijas darba mērķus un uzdevumus, veicinot savlaicīgu bērnu rehabilitāciju un sekmēt 

integrāciju vispārējās izglītības iestādēs; 

2.3.8. sniegt metodiskas un praktiskas konsultācijas vecākiem, vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēm pēc attiecīgās mācību iestādes pieprasījuma; 

2.3.9. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši skolas specifikai, skolēnu 

veselības stāvoklim un attīstības līmenim; 

2.3.10. pastāvīgi un abpusēji sadarboties ar Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām 

komisijām. 

 

 



3. Skolas īstenotās izglītības programmas 

 

3.1. Mācību un audzināšanas darbu reglamentējošais dokuments ir izglītības programma. 

3.2. Skola īsteno speciālās pamatizglītības un speciālās pirmskolas programmas izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām : 

3.2.1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,  

kods 21015811 

3.2.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,    ( 

arodklase – A un B līmenis), kods 21015811   

3.2.3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 

3.2.4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, kods 21015921 

3.2.5. Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811 

3.2.6. Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, kods 01015911 

3.2.7. Būvdarbi, kods 2258201 

3.2.8. Ēdināšanas pakalpojumi, kods 2281102 

3.3. Skolai ir tiesības saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes Ministriju, turpmāk IZM izstrādāt savas 

speciālās izglītības programmas, atbilstoši IZM izstrādātajiem dokumentiem. 

 

 

4 Izglītības procesa organizācija 

 

4.1. Mācības skolā notiek valsts valodā un mazākumtautības pamatizglītības programmās 

bilingvāli. 

4.2. Skolā uzņemšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatā uzņem Krustpils novadā 

dzīvojošos bērnus. 

4.2.1.  Skolā tiek uzņemti arī bērni no citu novadu un pašvaldību teritorijām; 

4.2.2. Diagnozes un izglītošanas veida vai vietas precizēšanai ar atbilstošu pašvaldības vai Valsts 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma un Bērna pārbaudes kartē ļauj skolā bērnu 

uzņemt uz pārbaudes laiku, kura ilgumu nosaka pašvaldības vai Valsts pedagoģiski 

medicīniskā komisija, fiksējot to atzinumā. 

4.3.   Skolā bērnus uzņem visa mācību gada laikā . 

4.3.1. speciālās pirmskolas izglītības programmās (kods – 01015811; 01015911) uzņem tos 

skolēnus, kuriem ir novada vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas skolas specifikai 

atbilstošs atzinums un diagnoze Bērna pārbaudes kartē; 

4.3.2. speciālās pamatizglītības programmās, kods – 21015811; 21015911; 21015921 (1.- 4.klasē) 

– tos skolēnus, kuriem ir novada vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas skolas 

specifikai atbilstošs atzinums un diagnoze Bērna pārbaudes kartē; 

4.3.3. speciālās pamatizglītības programmās, kods – 21015811; 21015911; 21015921 (5.- 9.klasē) 

– tos skolēnus, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas skolas specifikai 

atbilstošs atzinums un diagnoze Bērna pārbaudes kartē; 

4.4. Priekšrocības uzņemšanai skolā ir tiem bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības 

traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi. 

4.5.  Skola organizē arodapmācību profesionālās pamatizglītības programmās „Būvdarbi”, 

„Ēdināšanas pakalpojumi”. Tajā uzņem speciālās pamatizglītības programmas 9.klasi 



beigušos skolēnus, pamatojoties uz skolēnu personīgo un vecāku vai personu, kas realizē 

vecāku varu, rakstisku iesniegumu, 9.klases beigšanas apliecību un pedagoģiskās padomes 

ieteikumu. Vecāku vai personas , kas realizē vecāku varu, rakstisks iesniegums ir 

nepieciešams skolēnam līdz 18 gadu vecumam. 

4.5.1. skolēniem, kuri mācījušies deviņus gadus atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai 

(kods – 21015911; 21015921) , atkarībā no skolēna veselības stāvokļa un izglītības iestādes 

programmas īstenošana var ilgt līdz 12 gadiem, pēc iespējām veidojot darba iemaņas. 

4.6.  Skolēnus var uzņemt un atskaitīt no skolas, pamatojoties uz MK noteikumiem, vai uz 

vecāku iesnieguma.  

4.6.1. No profesionālo pamatizglītības programmas skolēnus var atskaitīt, pamatojoties uz 

izglītojamā vai viņu vecāku iesniegumu, neattaisnotu kavējumu vai rupjas uzvedības dēļ, 

saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

4.6.2. Par skolēniem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet kuri tiek atskaitīti no skolas, skola 

informē pašvaldību, kurā ir reģistrēta skolēna dzīves vieta.  

4.7. Skola, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, organizē 

mācību procesu un īsteno izglītības programmas atbilstoši katra bērna traucējuma veidam, 

līmenim, viņa veselības stāvoklim un individuālās korekcijas rezultātiem. 

4.8.Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši LR MK un IZM izstrādātajiem normatīvajiem 

aktiem. 

4.9. Skolas pedagoģiskā padome dod slēdzienu par turpmāko apmācības līmeni katram skolēnam, 

kas ir pabeidzis 4. klasi un mācīsies 5. klasē. 

4.10. Mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši LR MK noteiktajai kārtībai. 

4.11. Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē vai atstāšana uz otru gadu notiek atbilstoši LR MK 

noteiktajai kārtībai.  

4.12. Skolā mācības tiek organizētas divos semestros. Mācību sākuma un beigšanas datumu, 

brīvdienu skaitu un brīvdienu termiņu nosaka Ministru kabinets.  

4.13. Pēc mācību gada beigšanas skolēniem var organizēt līdz 10 dienām garu mācību praksi. 

4.14. Mācību stundu slodzi un mācību stundu skaitu dienā nosaka Vispārējās izglītības likums. 

4.15. Mācību stundas ilgums 1. klasē (izglītības programmas kods 21015811) un visās klasēs 

(izglītības programmas kods 21015911; 21015921) – 30 minūtes. 

4.16. Mācību stundas ilgums skolēniem 2.- 9. klasei (izglītības programmas kods 21015811) ir 

40 minūtes. 

4.17. Mācību slodzes sadalījumu pa dienām nosaka skolas direktora apstiprināts stundu saraksts. 

Tas ietver visas obligātās izglītības programmas stundas, ir patstāvīgs visu semestri un 

izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieks mācību darbā. 

4.18. Fakultatīvajām, papildus stundām, pulciņu nodarbībām tiek veidoti atsevišķi nodarbību 

saraksti. 

4.19. Dokumentu par izglītības apguvi un izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības 

likums. 

4.20. Skolas dienas režīmu nosaka skolas direktors. 

4.21. Minimālo un maksimālo skolēnu skaitu klasē nosaka MK noteiktajā kārtībā. 

4.22. Pedagogi sadarbojas ar medicīniskajiem darbiniekiem, kuri skolā veic ārstnieciski 

profilaktisko darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un skolas darba kārtības noteikumiem . 

4.23. Skolā arodapmācība profesionālās pamatizglītības programmās notiek, ņemot vērā 

izglītojamo veselības stāvokli un intereses: 

4.23.1. profesionālās pamatizglītības programmas noslēgumā izglītojamie kārto kvalifikācijas 

raksturojumam atbilstošu kvalifikācijas eksāmenu, 



4.23.2. kvalifikācijas eksāmena saturs un pārbaudes veids tiek saskaņots ar IZM Profesionālās 

izglītības centru, 

4.23.3. izglītojamiem, kuri sekmīgi apguvuši profesionālās pamatizglītības programmu un 

nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz IZM apstiprinātu noteikta parauga 

dokumentu par piešķirto kvalifikāciju. 

4.24. Skolā ir internāts, kura darbu reglamentē Skolas direktora apstiprināta kārtība. 

4.25. Skola nodrošina visiem skolēniem internātu. 

4.26. Ja izglītojamā vecāki var nodrošināt skolēnam regulāru skolas apmeklējumu, tad 

pamatojoties uz vecāku iesnieguma audzēknis var nedzīvot internātā. 

4.27. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, 

mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai 

skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas.  

4.28. Metodisko komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz metodisko komisiju kārtību. 

 

 

5. Skolēnu tiesības un pienākumi 

 

5.1.  Skolēni saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem : 

5.1.1.  atrodas pilnā vai daļējā valsts apgādībā; 

5.1.1. saņem bezmaksas ēdināšanu ; 

5.1.2. bezmaksas ārstēšanu ( līdz 18 gadiem ); 

5.1.3. tiek apgādāti ar bezmaksas mācību līdzekļiem un internāta mīksto inventāru; 

5.1.4. saņem bezmaksas braukšanas ieliktņus braukšanai sabiedriskajā transportā. 

5.2. Skolēnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzturēšana tiek organizēta atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3.  Skolēnu vispārīgās tiesības : 

5.3.1. uz valsts apmaksātu izglītības ieguvi; 

5.3.2. saņemt pedagogu, medicīnas un citu skolas darbinieku palīdzību mācību vielas apguvē un 

sadzīvē; 

5.3.3. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu atbilstoši savām spējām un 

veselības stāvoklim; 

5.3.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

5.3.5. izglītošanas procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves, 

materiāli tehnisko aprīkojumu, mācību līdzekļus; 

5.3.6. saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību un sistemātisku attīstības traucējumu korekciju; 

5.3.7. ierosināt izveidot skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas Nolikumam 

un pašpārvaldes reglamentam; 

5.3.8. pārstāvēt skolu atbilstoši savām spējām un tiesībām; 

5.3.9. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītajiem jautājumiem; 

5.3.10. uz personiskās mantas aizsardzību skolā. 

5.4.  Skolēnu vispārīgie pienākumi : 

5.4.1. iegūt savām spējām un veselības stāvoklim atbilstošu izglītību; 

5.4.2. ievērot skolas Nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

5.4.3. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, pedagogiem un citiem darbiniekiem; 

5.4.4. ievērot un izpildīt pedagogu un medicīnas darbinieku norādījumus; 



5.4.5. saudzēt un rūpēties par dabu un tuvāko apkārtni, skolas estētisko vidi, inventāra 

saglabāšanu, kārtību un tīrību; 

5.4.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles normām. 

5.4.7. Veidot savas rakstura īpašības – gribasspēku, ticību saviem spēkiem, darba mīlestību, 

labsirdību, izpalīdzību, atbildības sajūtu. 

 

 

6. Skolas vadība 

Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

 

6.1.Skolu vada direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo Dibinātājs, likumdošanā noteiktajā kārtībā, 

saskaņojot ar IZM. Direktors tiek atestēts MK noteiktajā kārtībā. 

6.2.Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums, 

skolas nolikums, amata apraksts. 

6.3.Skolas direktora vispārīgie pienākumi:  

6.4.Vadīt skolas attīstības perspektīvo plānošanu un tieši atbildēt par izglītības programmu 

īstenošanu. 

6.4.1. nodrošināt likumu, MK noteikumu, IZM., dibinātāja izstrādāto normatīvo aktu un šī 

nolikuma ievērošanu un izpildi skolā.  

6.4.2. organizēt un vadīt skolas darbības reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādi, un 

kontrolēt to izpildi; 

6.4.3. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, 

pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un 

atbilstoši IZM un MK noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām; 

6.4.4. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai 

īstenošanai;  

6.4.5. nodrošināt skolēnu speciālo vajadzību apzināšanu un viņu izglītošanu atbilstoši speciālās 

izglītības programmu prasībām; 

6.4.6. nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības un sanitārās higiēnas normu ievērošanu; 

6.4.7. nodrošināt skolēnu dzīvības un veselības aizsardzību skolā un tās rīkotajos pasākumos; 

6.4.8. nodrošināt pašpārvaldes izveidošanu, ja to ierosina skolēni, pedagogi vai skolēnu vecāki. 

6.4.9. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus; 

6.4.10. noteikt pedagogu un darbinieku darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba 

samaksas, prēmēšanas un piemaksas par darba kvalitāti kārtību; 

6.4.11. izstrādāt gada budžeta tāmi; 

6.4.12. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī 

speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 

6.4.13. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu; 

6.4.14. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās; 

6.4.15. organizēt skolēnu ēdināšanu; 

6.4.16. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības 

jautājumu risināšana, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība skolā vai ārpus tās. 

6.4.17. nodrošināt savlaicīgu un precīzu atskaišu un pārskatu iesniegšanu attiecīgajām 

institūcijām; 

6.4.18. nodrošināt skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu. 

6.4.19.  slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām skolas Nolikumā paredzētajos darbības 

virzienos; 



6.4.20. nodrošināt skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā. 

6.4.21. paaugstināt profesionālo kvalifikāciju. 

6.5. Skolas direktora vispārīgās tiesības : 

6.5.1. paaugstināt profesionālo kvalifikāciju. 

6.5.2. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas finansiālo , materiālo un intelektuālo 

resursu izlietošanu; 

6.5.3.  slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām skolas Nolikumā paredzētajos darbības 

virzienos; 

6.5.4.  piedalīties Dibinātājs domes sēdēs, kurās risina ar skolas darbību saistītus jautājumus 

sniegt ierosinājumus un priekšlikumus; 

6.5.5. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības 

jautājumiem; 

6.5.6. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās; 

6.5.7. noteikt skolas darbinieku un amata vienību skaitu, saskaņojot ar Dibinātāju 

6.5.8. izdot rīkojumus par skolas iekšējās kārtības un darba kartības noteikumiem, kas ir obligāti 

visiem skolas skolēniem un darbiniekiem; 

6.5.9. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Dibinātāju, nozīmēt direktora pienākumu 

izpildītāju; 

6.5.10. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus 

un tiesības; 

6.5.11. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus, u.c. darbiniekus, disciplināri 

sodīt savas kompetences ietvaros,  

6.5.12. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā 

6.5.13. apstiprināt pedagogu darba plānus, tarifikācijas, u. c. Skolas darbību reglamentējošos 

dokumentus. 

6.6. Skolas mācību un audzināšanas darbu plāno, organizē un vada direktora vietnieki mācību un 

audzināšanas darbā, kurus amatā ieceļ direktors un nosaka pienākumus , tiesības . 

6.7. Direktora vietnieks, kuram ir paraksta tiesības dokumentu parakstīšanai, pilda direktora 

pienākumus viņa prombūtnes laikā. Interešu konflikta gadījumā rīkojas dibinātāja 

pilnvarotais direktora vietnieks. 

 

6.8. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas darbā vispārīgie pienākumi : 

6.8.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu; 

6.8.2. atbildēt par mācību un audzināšanas darba vienotību; 

6.8.3. nodrošināt licencēto izglītības programmu īstenošanas procesu skolā; 

6.8.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas; 

6.8.5. nodrošināt metodiskā darba vadību; 

6.8.6. koordinēt audzināšanas darbu skolā; 

6.8.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli; 

6.8.8. veicināt skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu; 

6.8.9. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;  

6.8.10. organizēt, vadīt, koordinēt skolas organizētos pasākumus; 

6.8.11. vadīt klašu audzinātāju, internāta skolotāju metodisko un organizatorisko darbu. 

6.8.12. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba pienākumu aprakstos un darba līgumā. 

 

6.9. Pedagogu vispārīgie pienākumi : 

6.9.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas; 



6.9.2. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un 

vadītajos pasākumos; 

6.9.3. radoši un atbildīgi piedalīties speciālās izglītības programmu īstenošanā; 

6.9.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, izzināt jaunākās atziņas 

pedagoģijā, psiholoģijā, metodikā un ieviest tās praksē; 

6.9.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas; 

6.9.6. ievērot bērna tiesības, nodrošināt tās skolā, nekavējoties ziņot par to pārkāpumiem skolas 

vadībai; 

6.9.7. sadarboties ar citiem skolotājiem, skolēna ģimeni un medicīniskajiem darbiniekiem; 

6.9.8. veidot skolā labvēlīgu pedagoģisko klimatu; 

6.9.9. ievērot katra skolēna veselības stāvokli, spējas, vajadzības, apstākļus, pieredzi, domāšanas 

veidu; 

6.9.10. motivēt katra skolēna vēlēšanos mācīties un viņa ticību saviem spēkiem; 

6.9.11. strādāt saskaņā ar apstiprinātajiem darba pienākumu aprakstiem, darba līgumā noteikto un 

pildīt skolas darba kārtības noteikumus. 

6.9.12. būt materiāli atbildīgam par pārziņā nodotajām materiālajām vērtībām; 

 

6.10. Pedagogu vispārīgās tiesības : 

6.10.1. Skolas pedagogi ir tiesīgi izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas atbilstoši IZM 

izstrādātajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem. Izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas izvērtē skolas metodiskās komisijas un apstiprina skolas direktors; 

6.10.2. piedalīties skolas pašpārvaldē; 

6.10.3. izteikt priekšlikumus skolas attīstībai un iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādei 

skolas noteiktajā kārtībā;  

6.10.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. 

6.11. Skolas tehniskos, saimnieciskos un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņojot ar Dibinātāju 

un ievērojot likumdošanas prasības, pieņem darbā, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības 

skolas direktors. 

 

 

7. Skolas padome, tās izveidošanas kārtība un kompetence 

 

7.1.Skolā ir skolas padome, kas darbojas saskaņā ar padomes reglamentu, kas paredz ievēlēšanas 

kārtību, struktūru, skaitlisko sastāvu, darbība un kompetence. 

7.2.Skolas padome : 

7.2.1. vērtē un izstrādā priekšlikumus skolas mācību darba un saimnieciskās darbības 

uzlabošanai un attīstībai; 

7.2.2. iesniedz priekšlikumus skolas budžeta sadales jautājumos; 

7.2.3. risina skolas sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumos; 

7.2.4. nodrošina sadarbību ar skolēnu vecākiem. 

 

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

8.1.Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To veido skolēni pēc savas iniciatīvas 

ar skolas direktora un administrācijas sniegtu atbalstu. 

8.2. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes reglamentu, kas paredz tās 

sastāvu, struktūru, pienākumus un tiesības, velēšanu kārtību, darbības laiku. 



 

 

9. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

9.1.Skolā dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido 

pedagoģisko padomi. Pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar pedagoģiskās padomes 

reglamentu. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, tās sastāvā ir visi skolā strādājošie 

pedagogi un izglītības iestādes medicīniskie darbinieki. Pedagoģiskā padome lēmumus pieņem 

ar balsu vairākumu. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi 

protokolē. 

9.2.Pedagoģiskā padome : 

9.2.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai. 

9.2.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

9.2.3. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu, 

9.2.4. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumos. 

 

 

10. Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība.  

 

10.1. Skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti: 

10.1.1. Skolas nolikums. 

10.1.2. Skolas realizētās izglītības programmas. 

10.1.3. Amatu apraksti. 

10.1.4. Reglamenti: 

10.1.4.1. Pedagoģiskās padomes reglaments. 

10.1.4.2. Skolas padomes reglaments. 

10.1.4.3. Skolēnu pašpārvaldes reglaments. 

10.1.5. Noteikumi: 

10.1.5.1. Darba kārtības noteikumi. 

10.1.5.2. Iekšējās kārtības noteikumi. 

10.1.6. Darba koplīgums. 

10.1.7. Kārtības: 

10.1.7.1. iesniegumu izskatīšanas kārtība; 

10.1.7.2. bibliotēkas kārtība; 

10.1.7.3. skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 

10.1.7.4. mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība; 

10.1.7.5. metodisko komisiju darba kārtība; 

10.1.7.6. dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība; 

10.1.7.7. skolēnu izpētes kārtība ; 

10.1.7.8. datu bāzes kārtība pedagoģiskā procesa informatīvajam nodrošinājumam; 

10.1.7.9. ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība; 

10.1.7.10. internāta kārtība; 

10.1.8. Darba plāni. 

10.1.8.1. Skolas attīstības plāns. 

10.1.8.2. Skolas gada darba plāns. 

10.1.8.3. Civilās aizsardzības plāns. 

10.1.9. Darba drošības instrukcijas. 



10.2. Skolas iekšējos normatīvos aktus izdod skolas direktors, ar Dibinātāju saskaņo 10.1.2., 

10.1.4.2., 10.1.8.1., 10.1.8.2., 10.1.8.3. punktos minētos iekšējos normatīvos aktus. 

10.3. Skolas personālam, vecākiem vai to pārstāvjiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai atbilstoši skolā pieņemtajiem noteikumiem par skolas darbības lēmumu 

pieņemšanas kārtību. 

10.4. Skolas administrācijas iekšējās darbības lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu skolas direktoram. Skolas direktora lēmumu var pārsūdzēt 

tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu novadā. Krustpils novada lēmumus var apstrīdēt tiesā. 

10.6. Skola sagatavo un reizi gadā iesniedz novadā pārskatu par skolas darbību un rezultātiem. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība 

 

11.1.  Direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu budžeta ietvaros. 

11.2. Saskaņojot ar Dibinātāju, skola ir tiesīga veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar 

Izglītības likumā noteikto un netraucē izglītības programmas īstenošanā. 

11.3. Skola var sniegt ēdināšanas, internāta, mācību telpu, sporta bāzes, autotransporta iekārtu, 

un citus maksas pakalpojumus. 

 

12. Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

 

12.1. Speciālās izglītības programmu īstenošana tiek finansēta no valsts un Dibinātāju budžeta 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

12.2. Skolas finanses veido : 

12.2.1. Valsts budžeta līdzekļi; 

12.2.2.  Dibinātāja budžeta līdzekļi; 

12.2.3.  Papildus finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

12.2.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā, 

12.2.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, 

12.2.3.3. kā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.  

12.3. Tiesības rīkoties ar finanšu līdzekļiem saskaņā ar Dibinātāja apstiprināto finanšu izdevumu 

tāmi ir skolas direktoram. 

12.4. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību nosaka spēkā esoši likumi un MK 

noteikumi. 

12.5. Par skolas finansiālo līdzekļu izlietojumu, pamatlīdzekļu un citu materiālo vērtību stāvokli 

direktors atskaitās Dibinātāju, izglītības pārvaldei, kā arī iesniedz atskaites Valsts Statistikas 

pārvaldei atbilstoši noteiktajām prasībām..  

 

 

13. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

13.1. Skola ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā Izglītības likuma noteiktajā kārtībā. 

13.2. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātāju likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM. 

13.3. Lēmums par skolas reorganizāciju vai likvidāciju desmit dienu laikā paziņojams Izglītības 

iestāžu reģistram. 

 



 

14. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

14.1. Grozījumus skolas Nolikumā var veikt pēc skolas pedagoģiskās padomes, skolas padomes, 

Dibinātāju un saskaņā ar izmaiņām likumdošanā. 

14.2.  Grozījumus Nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

 

 

15. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi 

 

15.1. Skolas dokumentācija tiek kārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai, pamatojoties uz spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem . 

15.2. Skola noteiktā laikā pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātāju, 

izglītības pārvaldei vai IZM. 

15.3. Veselībai nekaitīgus un darba drošus apstākļus darbam skolā nodrošina darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

15.4. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājis Latvijas 

Republikas Ministru kabinets. 

15.5. Skola veido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši VIIS izstrādātajai skolvadības 

programmatūrai. 

15.6. Skolas bibliotēkas fonda komplektēšanu, uzskaiti, izpēti un saglabāšanu skola veic saskaņā 

ar IZM noteiktajiem metodiskajiem norādījumiem. 

 

 

Direktors                                       Z. Ozoliņš 

   

2015.gada 13. martā. 

 

 

 

 

 


