
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 17.jūnijā Nr.9. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

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

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina; Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas 

vietnieks, projektu vadītājs Kārlis Stars; Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko; 

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts; Būvvaldes vadītāja – arhitekte Inese 

Savina; galvenās grāmatvedes vietniece Anita Janberga, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa; 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša.  

 

Uzaicinātā persona: 

Mežāres pamatskolas skolotāja Aija Rogāle 

  

Masu mediju pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās deputāts -  Pēteris Gravāns darba pienākumu dēļ.  

 

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

 Par Krustpils novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālos 

aktīvos” 

  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

mailto:novads@krustpils.lv


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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

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

 

Darba kārtība: 

1. Par Mežāres pamatskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata 

2. Par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā 

3. Par dotāciju biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”  

4. Par dāvinājuma pieņemšanu 

5. Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2014.gadu 

6. Par aizņēmumu Valsts kasē Variešu sākumskolas piebūves- mācību telpu un sporta zāles 

aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai 

7. Par Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu 

8. Par atļauju ņemt aizdevumu 

9. Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu un  izmaiņām Krustpils 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā  

10. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4 „Grozījumi 19.10.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils 

novadā” precizēšanu 

11. Par Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma  apstiprināšanu jaunā redakcijā 

12. Par atļauju veikt meža zemes atmežošanu būvniecībai 

13. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Zeļķēni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

14. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Ķīsēni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

15. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Tilzenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

16. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Ģertrūdes”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

17. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Irbes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

18. Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0013, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 

20. Par atteikšanos no zemes vienības daļas Kūku pagastā 

21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā 

22. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

23. Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

25. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

26. Par zemes vienību daļu iznomāšanu  Variešu pagastā 

27. Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

28. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

29. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 



30. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

31. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

32. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

33. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

34. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

35. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

36. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

37. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

38. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

39. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

40. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

41. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

42. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

43. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

44. Par 2014. gada 22. oktobra domes sēdes protokola Nr. 13 punktu 6., 7. atcelšanu. 

45. Par 2015. gada 22. aprīļa domes sēdes protokola Nr. 7,  25. punkta atcelšanu. 

46. Par nomas maksas noteikšanu nedzīvojamai ēkai, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

47. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

48. Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10” un „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads otrās  izsoles  rezultātiem  

49. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli 

50. Par zemes gabalu atdalīšanu („Ozolsala”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 012 0050) 

51. Par zemes gabala atdalīšanu („Vanagi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0194) 

52. Par zemes vienību atdalīšanu („Jasmīni”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0032) 

53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tūjas” Kūku pagastā 

54. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Kūku pagastā  

55. Par zemes gabala atdalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi („Tīznūži”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads)  

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

aktīvos” 

57.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

58. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

 

Izpilddirektora informācija 

 

Izpilddirektors Raivis Ragainis informē, ka pašvaldība ir pateikusies skolēniem un 

skolotājiem par sasniegumiem aizvadītajā mācību darbā. Notikuši izlaidumi. Esam sakārtojuši 

atpūtas vietas, mēģinājuši sakārtot stāvvietu pie Laukezera. Zīlānos sakārtota sporta laukuma vieta. 

Rit tekošie darbi gan iepirkumi, gan projektu apsekošana Variešos, Spunģēnos un Vīpē. Iznācis 

jauns tūrisma buklets. Degvielas uzpildes stacijā “Virši A” ir uzstādīts stends ar Krustpils novada 

tūrisma informāciju. Attīstības nodaļa sadarbībā ar Vides dienestu strādā pie licencētās 

makšķerēšanas ieviešanas Baļotes ezerā. Ir izstrādāts nolikums, kas ir nosūtīts institūcijām 



saskaņošanai. Tiklīdz nolikums būs saskaņots, iesniegsim domei apstiprināšanai saistošos 

noteikumus par zvejošanas maksas ieviešanu Baļotes ezerā.  

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja I.Širina piedalījās sanāksmē par kopēju stratēģiju 

vienas pieturas aģentūru veidošanā katrā novadā. Dotācijas pieteikums ir jāiesniedz līdz 21.jūlijam. 

Šogad ir izvērtētas apmēram 50 vietas, kur varētu izveidot vienas pieturas aģentūras ar valsts 

institūciju un pašvaldību pakalpojumu klāstu, bet mēs, droši vien, šajā projektā nestartēsim, jo nav 

skaidrs, kurā pagastā vajadzētu veidot vienas pieturas aģentūru, kā tas darbosies tālāk. Mums 

pietiekoši tuvu ir centrs, kur visas šīs institūcijas ir sasniedzamas. 

Piektdien un sestdien ir Krustpils novada svētki. Izpilddirektors aicina būt atsaucīgiem un 

piedalīties svētkos. 

 

 

1. 

Par Mežāres pamatskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.  

 

Izskata Sūnu, Vīpes, Mežāres pamatskolas direktores Valdas Kalniņas 2015.gada 4.jūnija 

iesniegumu, kurā direktore lūdz  viņu atbrīvot no Mežāres pamatskolas direktores  amata ar 

2015.gada 20.augustu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības 

nolikumā paredzētajos gadījumos un  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, pašvaldība  

pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar 

attiecīgās nozares ministriju. 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

2010.gada 10.novembra iekšējos noteikumus Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija 

saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizāciju un 

likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes 

vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” 7.punktu, ir apmierināms Valdas Kalniņas 

lūgums ar 2015.gada 20.augustu, grozāms 2012.gada 22.augusta Krustpils novada domes lēmums 

(protokols Nr.12., 45) „Par Sūnu pamatskolas, Mežāres pamatskolas un Vīpes pamatskolas 

direktora apstiprināšanu” 1.punkts, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Ar 2015.gada 20.augustu atbrīvot no ieņemamā amata Mežāres pamatskolas   direktori  

Valdu Kalniņu, atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem. 

2. Grozīt 2012.gada 22.augusta Krustpils novada domes lēmuma (protokols Nr.12., 45) „Par 

Sūnu pamatskolas, Mežāres pamatskolas un Vīpes pamatskolas direktora apstiprināšanu” 

1.punktu. No 2015.gada 21.augusta, no lēmuma 1.punkta izslēgt vārdus „Mežāres 

pamatskola”. 



3. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Mežāres pamatskolas 

direktores atbrīvošanu no amata. 

4. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram R.Ragainim grozīt darba līgumu ar Valdu 

Kalniņu atbilstoši šī lēmuma 1.un 2.punktam. 

 

 

2. 

Par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kurā 

nolēma uzaicināt uz domes sēdi A.Rogāli un lūgt sniegt savu redzējumu par Mežāres pamatskolas 

nākotni. 

Vārds tiek dots A.Rogālei. A.Rogāle iepazīstina deputātus ar savu izglītību un darba pieredzi, 

Mežāres pamatskolas attīstības iespējām. 

 Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Rogāle. Jautā J.Pastars, atbild A.Rogāle. 

 

Ņemot vērā saņemto Mežāres pamatskolas direktores Valdas Kalniņas 2015.gada 1.jūnija 

iesniegumu, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un saņemto Mežāres pamatskolas skolotājas  

Aijas Rogāles 2015.gada 1.jūnija  iesniegumu, saskaņā ar kuru Aija Rogāle piekrīt pildīt un ieņemt 

Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas amatu ar 2015.gada  20.augustu, saņemot 

atļauju savienot savu amatu ar Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja amatu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā 

un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, 

pašvaldība  pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai 

skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

 Turklāt, saskaņā ar Darba likuma 57.panta pirmo daļu, darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā 

uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai 

novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Dīkstāves gadījumā darba 

devējam ir tiesības norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai ne ilgāk kā uz 

diviem mēnešiem viena gada laikā,  pamatojoties uz augstāk minētiem iesniegumiem, tiesību aktu 

izvērtējumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2015.gada 20.augustu iecelt Aiju Rogāli par Mežāres pamatskolas direktora pienākumu 

izpildītāju uz laiku līdz brīdim, kad tiek amatā iecelts ar domes lēmumu Mežāres pamatskolas 

direktors. 

2. Noteikt Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amatalgu atbilstoši Krustpils 

novada pašvaldības 2015.gada 21.janvāra domes lēmumam (protokols Nr. 3., 4) „Par Krustpils 



novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”, turpmāk saskaņā ar 

apstiprināto tarifikāciju. 

3. Atļaut Aijai Rogālei savienot savu amatu ar Mežāres pamatskolas direktora pienākumu 

izpildītāja amatu balstoties uz  likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4. panta otrās daļas, 6. panta, 7.panta divpadsmitā daļa, 7. panta sestās daļas 3.punktā 

un 8.¹ panta trešā daļas regulējumu. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Aijas Rogāles iecelšanu par 

Mežāres pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram R.Ragainim slēgt darba līgumu ar Aiju Rogāli. 

 

 

 

3. 

Par dotāciju biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”  

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 1.jūnijā ir saņemts biedrības „Latvijas politiski represēto 

apvienība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Krustpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu 

dalības maksājumu EUR 70 apmērā visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma, kas notiks 

2015.gada 22.augustā” Ikšķilē,  organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī nodrošināt transportu 

nokļūšanai uz Ikšķili. 

 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dotāciju EUR 70 apmērā biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”, novirzot 

finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Nodrošināt transportu nokļūšanai uz Ikšķili pēc vietējās politiski represēto nodaļas 

pieprasījuma, iepriekš vienojoties ar izpilddirektoru. 

 

 

 

4. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā J.Pastars, atbild K.Pabērzs, G.Kalve. Paskaidro A.Rutko. Jautā J.Pastars, atbild G.Kalve. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūnijā ir saņemts biedrības „Sporta attīstības fonds” 

iesniegumus ar lūgumu pieņemt dāvinājumu- sporta inventāru- pludmales sporta laukumam un 

daudzfunkcionālā sporta laukuma segumu (578 m2) izvietošanai Kūku pagasta Zīlānu ciemā par 

kopējo dāvinājuma vērtību EUR 29239.43. Pamatojoties uz Nolikumu „Par dāvinājumu 

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

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

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



Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

  

 Pieņemt sporta inventāra dāvinājumu EUR 29239.43 apmērā no  biedrības „Sporta attīstības 

fonds” ar mērķi- izvietošanai Kūku pagasta Zīlānu ciemā.  

 

 

 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības Publisko pārskatu par 2014.gadu 

 

 Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz  2010.gada 5.maija  LR MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem 

pārskatiem”,  LR likumu „Par pašvaldībām” 72.pantu, tika izstrādāts Krustpils novada pašvaldības 

publiskais pārskats par 2014.gadu. 

 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu (pārskats 

pielikumā) 

2. Kancelejai mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas pašvaldības gada publisko pārskatu 

par 2014.gadu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un  ievietot to 

Krustpils pašvaldības  mājaslapā. 

 

 

6. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Variešu sākumskolas piebūves- mācību telpu un sporta zāles aprīkojuma iegādei un 

uzstādīšanai 
 

Ziņo K.Stars. 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Stars. Paskaidro R.Ragainis, K.Stars. 

 

 

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

likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.2015/2 „Krustpils novada pašvaldības budžets 2015.gadam” 3.pielikumu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 balss), Krustpils novada 

dome nolemj: 

 



1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 13957  Valsts kasē uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto 

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

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

2015.gada jūlijs EUR 2790; 

2015.gada augusts EUR 11167. 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2016.gadā  EUR  2790 

2017.gadā EUR  2790 

2018.gadā EUR 2790 

2019.gadā EUR 2790 

2020.gadā EUR  2797. 

3. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

7. 

Par Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

K.Pabērzs informē, ka saņemts M.Z. iesniegums ar lūgumu viņu neiekļaut šajā komisijā. 

Izsakās M.Kalniņš. 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumu Nr.2010/39 

„Krustpils novada pašvaldības Nolikums” 23.15 punktu un izmaiņām pašvaldības amatpersonu 

sastāvā un pienākumos, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta gada pārskatu un 

darba rezultātu izvērtēšana komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: K.Pabērzs-  domes priekšsēdētājs; 

Komisijas locekļi: G.Kalve- domes priekšsēdētāja vietnieks, 

        R.Ragainis- izpilddirektors, 

        I.Lauva- Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, 

        I.Širina- Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, 

 K. Stars - Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks, projektu vadītājs.  

 

 

 

 

8. 

Par atļauju ņemt aizdevumu 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs. Jautā J.Pastars, atbild K.Pabērzs, R.Ragainis. 



 Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Paskaidro K.Pabērzs. Jautā J.Pastars, atbild K.Pabērzs, 

paskaidro K.Stars. Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Stars, R.Ragainis. Informē K.Pabērzs. 

 

Izskata 2015.gada 5.jūnija Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”, reģ. 

Nr. 45403015460, iesniegumu Nr.1-5/260 „Par aizdevuma saņemšanu”, kurā pašvaldības 

kapitālsabiedrība lūdz atļauju slēgt aizdevumu līgumu ar Nordea Bank AB Latvijas filiāli ERAF 

projekta NR. DMS/3.4.4.1.0/1209/472 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  „Kūkas 2”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijai 68 579.00 

EUR apmērā uz termiņu pieci gadi, ar iespēju pagarināt uz diviem gadiem. 

Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

66.panta otro daļu, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” statūtu 

14.2.punktu, aizdevumu ņemšanai par summu, kas pārsniedz 50% pamatkapitāla ir nepieciešama 

iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana un statūtu 6.punktu, kas nosaka, ka sabiedrības 

pamatkapitāls noteikts 53 184 EUR, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

 

1. Atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-

Daugavieši”, reģ.Nr. 45403015460, juridiskā adrese: Rīgas  iela 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 

ņemt aizdevumu kredītiestādē - Nordea Bank AB Latvijas filiāli EUR 68 579.00 apmērā. 

2. Aizdevuma mērķis – ERAF projekta NR. DMS/3.4.4.1.0/1209/472 „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas  „Kūkas 2”, Kūku pagasts, Krustpils novads, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” realizācijai. 

3. Aizdevuma plānotais atmaksas termiņš – pieci gadi, ar iespēju pagarināt uz diviem gadiem  

 

 

 

 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu un  izmaiņām Krustpils 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā  

 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, kurā nolēma atlikt 

lēmuma pieņemšanu, un 11.06.2015. Finanšu komitejas sēdē, kurā nolēma lūgt Vīpes pagasta 

pārvaldi līdz 16.06.2015. iesniegt priekšlikumu par komisijas locekļa kandidātu, kurš pārstāvēs 

Vīpes pagasta teritoriju.  

 

Ziņo I.Stupāne. 

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 61.pants nosaka, ka:   

1.  atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai 

dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas 

vai darba grupas;  

2.  šo valžu, komisiju un darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai 

domes lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu maksā no pašvaldības 

ieņēmumiem;  



3.  valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem.  

 Savukārt likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka tikai dome 

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

un darba grupās. 

 Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktu un 207.pantu 

obligāta ir pašvaldības administratīvā komisija, kuru dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. 

Novada domei uz savu pilnvaru laiku ir jāizveido pašvaldības administratīvā komisija un 

jāapstiprina tās sastāvs. Tā kā attiecīgajā normatīvā aktā nav noteikts administratīvās komisijas 

skaitliskais sastāvs, veidojot novada administratīvo komisiju, iespēju robežās ieteicams, lai tajā būtu 

pārstāvētas visas novadu veidojošās teritoriālās vienības. 

  

Izskata 2015.gada 8.jūnija Krustpils novada pašvaldības deputāta Gundara Kalves iesniegumu 

par Administratīvās komisijas pārvēlēšanu un ierosinājumu par atjauninātās/pārvēlētās Krustpils 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu, par veicamiem grozījumiem  

Administratīvās komisijas nolikuma 3.1.punktā.  

 Pašreizējais Administratīvās komisijas sastāvs:  Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

Ilona Zalāne (vienlaicīgi  pārstāvis no Atašienes pagasta); komisijas locekļi: Inita Gādmane 

(vienlaicīgi  pārstāvis no Mežāres pagasta); Dace Vītola (vienlaicīgi  pārstāvis no Variešu pagasta) ; 

Dzintars Kalniņš (vienlaicīgi  pārstāvis no Kūku pagasta); Ilze Fedotova (vienlaicīgi  pārstāvis no 

Krustpils pagasta); Krustpils novada pašvaldības juriste,  nav nodrošināts pārstāvis no Vīpes 

pagasta teritorijas.   

 

Sagatavots lēmuma projekts: 

“Ņemot vērā normatīvajos aktos paredzēto Administratīvās komisijas izveides specifiku, 

komisijas apstiprināšanu uz domes pilnvaru laiku, atklāti balsojot …., Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas sastāvā darbojas  Ilona Zalāne, Dace 

Vītola, Dzintars Kalniņš, Inita Gādmane, Ilze Stupāne, Ilze Fedotova. 

2. Izslēgt no Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas sastāva Ilzi Fedotovu. 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Administratīvo komisiju sekojošā sastāvā :   

3.1. Ilona Zalāne;  

3.2. Dace Vītola;  

3.3. Dzintars Kalniņš;  

3.4. Inita Gādmane;  

3.5. Ilze Stupāne;  

3.6. Inita Nereta;  

3.7. Ilmārs Luksts,  

3.8. ____________________(Vīpes pagasta pārvaldes priekšlikums par pārstāvi no pagasta teritorijas). 

4. Par lēmuma 2. un 3.punkta  Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām Kancelejai informēt 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

5. Izstrādāt un apstiprināt grozījumus  Krustpils novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumā 

(protokols Nr.9.,44.p) „Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu”  3.1.punktā.” 

 

 



Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. Izsakās G.Kalve. Izsakās J.Puriškevičs. 

 K.Pabērzs informē, ka Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja darbam komisijā izvirzījusi J.Puriškeviču. 

Izsakās J.Pastars par pārstāvi no Mežāres pagasta.  

Jautā O.Stalidzāns, atbild I.Stupāne. Jautā I.Jaksone, atbild I.Stupāne.  

I.Jaksone ierosina no katra pagasta komisijā iekļaut vienu pārstāvi.  

Jautā M.Felss, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs, paskaidro I.Stupāne.  

M.Felss iesaka, lai komisijā paliek 7 locekļi. 

 

K.Pabērzs lūdz deputātus balsot par komisijas skaitlisko sastāvu- septiņi komisijas locekļi. 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Gundars Kalve, Mārtiņš Lazdāns, 

(2 balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Administratīvo komisiju septiņu locekļu sastāvā. 

 

 

Jautā M.Kalniņš, atbild V.Stiebriņa. Izsakās R.Ragainis. V.Stiebriņa ierosina no Kūku pagasta 

komisijā apstiprināt vienu pārstāvi. Izsakās I.Jaksone, K.Pabērzs. 

V.Stiebriņa ierosina balsot par Kūku pagasta pārstāvjiem Dzintaru Kalniņu un Initu Neretu, lai 

noteiktu, kurš apstiprināts komisijas sastāvā. 

O.Stalidzāns atbalsta V.Stiebriņas priekšlikumu. 

M.Kalniņš ierosina balsot par katru komisijas locekļa kandidātu. 

Izsakās I.Jaksone , O.Stalidzāns, G.Kalve, K.Pabērzs, V.Stiebriņa, O.Stalidzāns. 

Izsakās G.Kalve. Izsakās V.Stiebriņa.  

O.Stalidzāns un Dz.Skalbe ierosina lēmuma projektā Initu Neretu izņemt no komisijas sastāva. 

I.Jaksone ierosina balsot par lēmuma projektu bez I.Neretas. 

Izsakās D.Vītola, R.Ragainis, M.Kalniņš, Dz.Skalbe, O.Stalidzāns, V.Stiebriņa. 

G.Kalve iepazīstina deputātus ar sava iesnieguma saturu. 

V.Stiebriņa ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

Izsakās K.Pabērzs.  

G.Kalve ierosina līdz nākamajai domes sēdei pārdomāt nolikuma būtību un kandidātus. 

O.Stalidzāns uzskata, ka par lēmuma projektu ir jābalso. 

Izsakās I.Stupāne, V.Stiebriņa, O.Stalidzāns, K.Pabērzs, G.Kalve, D.Vītola, V.Stiebriņa. 

I.Jaksone ierosina no lēmuma projekta izņemt I.Neretu un balsot par komisijas sastāvu: 

 Ilona Zalāne;  

 Dace Vītola;  

 Dzintars Kalniņš;  

 Inita Gādmane;  

 Ilze Stupāne;  

 Ilmārs Luksts,  

 Juris Puriškevičs 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs lūdz deputātus balsot par lēmuma projektu bez I.Neretas.  

 

 



Ņemot vērā normatīvajos aktos paredzēto Administratīvās komisijas izveides specifiku, 

komisijas apstiprināšanu uz domes pilnvaru laiku, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, (10 balsis), „pret”- Gundars Kalve, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš 

Kalniņš, Vladimirs Golubevs ( 4 balsis) , „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas sastāvā darbojas  Ilona Zalāne, Dace 

Vītola, Dzintars Kalniņš, Inita Gādmane, Ilze Stupāne, Ilze Fedotova. 

2. Izslēgt no Krustpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas sastāva Ilzi Fedotovu. 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Administratīvo komisiju sekojošā sastāvā :   

3.1. Ilona Zalāne;  

3.2. Dace Vītola;  

3.3. Dzintars Kalniņš;  

3.4. Ilze Stupāne;  

3.5. Inita Gādmane;  

3.6. Ilmārs Luksts,  

3.7. Juris Puriškevičs. 

4. Par lēmuma 2. un 3.punkta  Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām Kancelejai informēt 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

5. Izstrādāt un apstiprināt grozījumus  Krustpils novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumā 

(protokols Nr.9.,44.p) „Par Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 

apstiprināšanu”  3.1.punktā. 

 

 

 

Plkst. 11:22 deputāts V.Golubevs atstāj sēdes zāli. 

 

 

 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4 „Grozījumi 19.10.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils 

novadā” precizēšanu 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

01.06.2015. vēstule Nr. 2.18-1e/4448 “Par Krustpils novada saistošajiem noteikumiem Nr.2015/4”. 

Ministrija atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešajā daļā noteiktajam savas 

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

noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

41.panta 1.daļas 1.punktu, 45.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas, 

3.punktu un Pārejas noteikumu 8.punktu un 2015.gada 1.jūnija Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas  atzinumu „Par Krustpils novada pašvaldības noteikumiem Nr.2015/4”, ir 

sagatavoti precizējumi saistošajos noteikumos. 



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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Precizēt Krustpils novada pašvaldības 20.05.2015. saistošos noteikumus Nr.2015/4 „Grozījumi 

19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Krustpils novadā” (pielikumā). 

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

veidā) LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Publicēt saistošos noteikumus 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izlikt redzamā vietā domes ēkā. 

 

 

 

Plkst. 11:25 deputāts V.Golubevs atgriežas sēdes zālē. 

 

 

 

 

11. 

Par Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma 

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo I.Savina. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

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

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

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes nolikumu jaunā redakcijā. 

 

 

12. 

Par atļauju veikt meža zemes atmežošanu būvniecībai 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē I.Širina. Paskaidro K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Širina. Izsakās R.Ragainis, 

J.Pastars. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 11.05.2015. saņemts SIA „Selko īpašumi”, reģ.nr. 45403018293, 

iesniegums par atļaujas izsniegšanu meža zemes 0,1020 ha platībā atmežošanai būvniecības 

vajadzībām nekustamajā īpašumā „Mildas” (kad.nr. 56680060331, Krustpils pagasts)  

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam (apstiprināts 

17.07.2013. (prot. Nr.14, 1.p.), izdoti saistošie noteikumi Nr. 2013/12, uzsākta īstenošana 



01.10.2013.), nekustamā īpašuma „Mildas” (kad.nr. 56680060331) plānotā (atļautā) izmantošana ir 

publiskās apbūves teritorija.  

 

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra MK noteikumu Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas 

kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” ir veiktas sekojošas 

darbības: 

1. SIA „Selko īpašumi” pašvaldībā ir iesniegusi atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu; 

2. SIA „Selko īpašumi” ir informējusi pašvaldību, ka kompensējamās mežaudzes ieaudzēšanas 

vieta ir nekustamajā īpašumā „Katrīnas”, kad.nr. 56760030100, Mežāres pagastā, iesniedzot 

apmežotās lauksaimniecības zemes izvietojuma plānu; 

3. Krustpils novada pašvaldība 13.05.2015. ir iesniegusi Valsts meža dienesta Sēlijas 

virsmežniecībā pieprasījumu veikt atmežošanas kompensācijas aprēķinu; 

4. Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība ir veikusi un  22.05.2015. pašvaldībā iesniegusi 

kompensācijas aprēķinu EUR 35,57 apmērā; 

5. SIA „Selko īpašumi” 25.05.2015. ir veikusi aprēķinātās kompensācijas apmaksu EUR 35,57 

apmērā Valsts kases kontā.  

Pamatojoties uz 2000.gada 16.marta Meža likuma 41.pantu, 2012.gada 18.decembra MK 

noteikumiem Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

Atļaut SIA „Selko īpašumi”, reģ.nr. 45403018293, atmežot meža zemi 0,1020 ha platībā 

nekustamajā īpašumā „Mildas” (kadastra nr. 56680060331) saskaņā ar atmežojamās meža zemes 

izvietojuma plānu šādos meža zemes nogabalos:  

Īpašums Kvartāls Nogabals Platība (ha) Plānotais zemes 

lietošanas veids 

Mildas,  

kad.nr. 56680060331 

1. 2. 0,1020 Pagalma 

paplašināšana 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā.  

Pielikumā: nekustamā īpašuma „Mildas” (kad.nr. 56680060331, Krustpils pagasts) 

atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns.  

 



 

PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

17.06. 2015.    

Sēdes lēmumam (protokols Nr9.12.p, 

12.p.) 

 



Plkst. 11:30 deputāts M.Felss atstāj sēdes zāli. 

 

 

13. 

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

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 
2015.gada 11.februārī saņemts A. F. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

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

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5668 006 0525 (kadastra apzīmējums 5668 006 0316) 

atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 006 0525, 1.97 ha kopējo platību, ar nosaukumu 

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

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000543806.  

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

 A. F. 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 20. maija  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Krustpils pagastā „Zeļķēni” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 3200. 

00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā 

sastāda 705.57 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 3905.57 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 11.februāra A. F. atsavināšanas 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Zeļķēni”  ar 

kadastra numurus 5668 006 0525, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0316), 

ar kopējo  1. 97 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par 

brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Zeļķēni” 

(kadastra numurs 5668 006 0525), 1.97 ha platībā  nosacīto cenu 3905.57 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, A. F. 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 1.97 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 006 

0525 (kadastra apzīmējumu 5668 006 0316), „Zeļķēni”, Krustpils  pagasts, Krustpils 

novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 
Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu no plkst. 11:30 līdz plkst. 11:45 

  

 

 

 

14. 

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

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2015.gada 11.februārī saņemts A. F. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

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

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5668 007 0408 (kadastra apzīmējums 5668 007 0267) 

atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 007 0408, 3.83 ha kopējo platību, ar nosaukumu 

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

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000543805.  

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

 A. F. 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 20. maija  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Krustpils pagastā „Ķīsēni” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 6100. 

00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā 

sastāda 582.57 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 6682.57 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 11.februāra A. F. atsavināšanas 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Ķīsēni”  ar 

kadastra numuru 5668 007 0408, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0267), ar 

kopējo  3.83 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par 

brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Ķīsēni” 

(kadastra numurs 5668 007 0267), 3.83 ha platībā  nosacīto cenu 6682.57 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, A. F. 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 3.83 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 007 

0408 (kadastra apzīmējumu 5668 00 0267, „Ķīsēni”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 
 

 



15. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Tilzenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

 
Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 9. februārī saņemts O. D. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Tilzenītes”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5694 005 0006 (kadastra apzīmējums 5694 005 0075) 

atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 005 0006, 3.82 ha kopējo platību, ar nosaukumu 

„Tilzenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada 

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000543811.  

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

 O. D. 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 28. maija vērtējumu – „Nekustamā īpašuma Krustpils 

novadā,  Variešu pagastā „Tilzenītes” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 

3600. 00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu 

zemesgrāmatā sastāda 388.39 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 3988.39 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 9. februāra O. D. atsavināšanas 

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

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



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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils novads, Variešu pagasts, „Tilzenītes” ar 

kadastra numurus 5694 005 0006, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 005 0075), 

ar kopējo 3.82 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par 

brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Variešu pagasts, „Tilzenītes” 

(kadastra numurs 5694 005 0060), 3.82 ha platībā nosacīto cenu 3988.39 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, O. D. 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 3.82 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 005 

0006 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0075, „Tilzenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 

Plkst. 11:47 deputāts M.Felss atgriežas sēdes zālē. 

 

 

 

16. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Ģertrūdes”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 9. aprīlī saņemts Z/S Birzītes reģ. Nr. 45404003878, juridiskā adrese „Ratnīca”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Ģertrūdes”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, ar kadastra Nr.5670 004 0330 (kadastra apzīmējums 5670 004 0330, 56700040336) 

atsavināšanu. 

Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 5670 004 0330, 56700040336, 6.63 ha kopējo 

platību, ar nosaukumu „Ģertrūdes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības nostiprinātas 

Krustpils novada pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Atašienes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543812.  

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

 Z/S Birzītes reģ. Nr. 45404003878, juridiskā adrese „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads īpašnieks ir ierosinājis atsavināt zemes gabalus, kuriem 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 20. maija  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Kūku pagastā „Ģertrūdes” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 

9500.00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu 

zemesgrāmatā sastāda 175.57 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 9675.57 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 9. aprīļa Z/S Birzītes reģ. Nr. 

45404003878, juridiskā adrese „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads  īpašnieka atsavināšanas 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Kūku pagasts, „Ģertrūdes”  ar 

kadastra numurus 5670 004 0330, (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5670 004 

0330, 56700040336), ar kopējo  6. 63 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas 

veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Kūku pagasts, „Ģertrūdes” 

(kadastra numurs 5670 004 0330), 6.63 ha platībā  nosacīto cenu 9675.57 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, Z/S Birzītes reģ. Nr. 45404003878, 

juridiskā adrese „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads  īpašniekam 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 zemesgabalus 6.63 ha platībā ar kadastra Nr. 5670 004 

0330 (kadastra apzīmējumiem 5670 004 0330, 5670 004 0336), „Ģertrūdes”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 



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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Lazdāns lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

 

17. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Irbes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 
2015.gada 2. martā saņemts M. S. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

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

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5668 007 0290 (kadastra apzīmējums 5668 007 0290) 

atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 007 0290, 4.9 ha kopējo platību, ar nosaukumu „Irbes”, 

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

Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000543813.  

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

 M. S. 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 20. maija vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Krustpils pagastā „Irbes” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 5800. 

00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā 

sastāda 710.48 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 6510.48 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 2. marta M. S. atsavināšanas 

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

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

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Irbes” ar 

kadastra numurus 5668 007 0290, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0290, 

ar kopējo 4.9 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par 

brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Irbes” 

(kadastra numurs 5668 007 0290), 4.9 ha platībā nosacīto cenu 6510.48 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, M. S. 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 4.9 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 007 0290 

(kadastra apzīmējumu 5668 00 0290, „Irbes”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

18. 

 Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0013, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0013 ar kopējo 

platību 5. 9864 ha trijos atsevišķos zemes īpašumos: 

-pirmais zemes īpašums- sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0442-

2.47 ha platībā; 

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

(Kods 0201); 



-otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0803 sadalīt divos atsevišķos zemes 

īpašumos: 

pirmais zemes gabals – 2.71 ha platībā; 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

otrais zemes gabals – 0.8 ha platībā; 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

 

 

19. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Variešu pagastā 
 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. M., dzīv. [..], 2015. gada 3.jūnija iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvokli pēc 

adreses Variešu pagastā „Māja Nr. 4”, dz. 18. 

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

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams piešķirt 

dzīvokli pēc adreses: „Māja Nr. 3 Varieši” dz. 13, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot līgumu līdz 1 gadam. 

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, 

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

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

Skalbe  ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt I. M. dzīvojamo platību uz vienu gadu, pēc adreses: „Māja Nr. 3 Varieši” dz. 13, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot Variešu pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt „Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu”. 

 

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

 

 

20. 

Par atteikšanos no zemes vienības daļas Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z/S „Birzītes”, reģ. Nr. 45404003878, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, 2015.gada 2. jūnija iesniegumu, kurā atsakās no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0803 daļas 0.8ha platībā.  

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

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

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

 

1. Izbeigt Z/S „Birzītes”, reģ. Nr. 45404003878, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, nomas līgumu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 004 0803 daļas 0.8ha platībā. (kopīgā platība 3.5106ha) 

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

pamatojoties uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 

maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Lazdāns lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

21. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata  A. K.   2015.gada 3. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0803 daļu 0.8 ha platībā.  

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

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

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

1. Iznomāt A. K. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0803 -0.8 ha platībā.  

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

pamatojoties uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā 

LR likumos noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

22.  

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. G. 2015.gada 15. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0210- 0,0685 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

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

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

1. Iznomāt  V. G. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0210 – 0,0685 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. 

 

 

 

23.  

 Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. C.  2015.gada 14. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 002 0098- 1,3688 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

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

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

1. Iznomāt J. C. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0098 – 1,3688 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. 
 

 

 

24.  

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  R.  G.  2015.gada 15. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 43- 

0.15ha platībā no zemes vienības „Lielie Ierniņi” ar kadastra apzīmējumu 56940080165.  

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

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

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

1. Iznomāt R. G.  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0165- Nr. 43- 0.15ha 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. 

 
 

 

 

25.  

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. B.  2015.gada 20. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 15- 0.15 

ha platībā no zemes vienības „Lielie Ierniņi” ar kadastra apzīmējumu 56940080165.  

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

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

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

1. Iznomāt A. B. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0165- Nr. 15- 0.15 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. 

 
 

 

26.  

Par zemes vienību daļu iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. K. 2015.gada 12. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalus Nr. 28- 0.45 

ha un Nr. 27- 0.5 ha platībā no zemes vienības „Lielie Ierniņi” ar kadastra apzīmējumu 

56940080165.  



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

nosaka, ka tikai 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

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

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

1. Iznomāt R. K. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 

0165- Nr. 28- 0.45 ha un Nr. 27 - 0.5 ha platībā. 

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

uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 
 

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

 

 

 

 

27.  

Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata J. A. B. 2015.gada 30. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5646 012 0103- 0.334 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

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

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

1. Iznomāt J. A. B.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0103- 0.334 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. 

 

 

 

 



28. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata P. S. 2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 16 - 0.040 

ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

1. 1. Iznomāt P. S.   zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 

005 0296- Nr. 16- 0.04 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. 

 

 

 

29. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. I. 2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 11- 0.029 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0188.  

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

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

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

1. Iznomāt J. I. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0188- Nr. 11- 0.029 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. 

 



30. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata I. S.  2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 2- 0.053 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

1. Iznomāt I. S. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0296- Nr. 2- 0.053 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. 

 

 

 

31. 

 Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. V. 2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 3- 0.032 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0314.  

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

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

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

1. Iznomāt J. V.   zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0314- Nr. 3- 0.032 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. 
 

 



32. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. M.    2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 15- 

0.014 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

1. Iznomāt V. M.   zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296 

- Nr. 15- 0.014 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. 

 

 

 

33. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata N. K.  2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 12- 0.034 

ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

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

0296- Nr. 12- 0.034ha 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. 

 



34. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata F. M.  2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 8- 0.028 

ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

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

005 0296- Nr. 8- 0.028 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. 

 

 

 

35. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata G. G.  2015.gada 4. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu Nr. 14- 0.043 

ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

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

0296- Nr. 14- 0.043 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. 

 

 

 



36. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata  A. Š.    2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.050 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0296.  

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

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

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

  

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

0296- Nr. 17- 0.050 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. 

 

 

 

37. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. B.  2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.054 ha 

platībā.  

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

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

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

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

0188- Nr. 9- 0.037 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. 

 



38. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata J. P.  2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.015 ha 

platībā.  

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

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

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

 

1. Iznomāt J. P.  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0188- Nr.10- 0.015ha 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. 

 

 

 

39. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L.  R. 2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.051 ha 

platībā.  

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

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

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

1. Iznomāt L. R. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0188- Nr.18- 0.051ha 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. 



 

 

40. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. K.   2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.012 ha 

platībā.  

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

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

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

 

1. Iznomāt M. K.  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0314- Nr.4- 0.012 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. 

 

 

 

41. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. V. 2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0,016 ha 

platībā.  

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

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

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

 

1. Iznomāt L. V.   zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 

005 0296- Nr.13- 0.016 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. 

 

 

 

42. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata T. B. 2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.129 ha 

platībā.  

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

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

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

 

1. Iznomāt T. B. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0296- Nr.1- 0.129 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. 

 

 

43. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  I. S.  2015.gada 8. jūnija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt  zemes gabalu 0.016 ha 

platībā.  

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

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

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

1. Iznomāt I. S. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0296- Nr.6- 0.016 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. 

 

 

 

44. 

Par 2014. gada 22. oktobra domes sēdes protokola Nr. 13 punktu 6., 7. atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs, paskaidro I.Stupāne. 

 

Izskata Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes 2015. gada  9. jūnija 

iesniegumu, kurā lūdz atcelt 2014. gada 22. oktobra domes sēdes Nr. 13 punktu 6.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

nolemj: 

Atcelt 2014. gada 22. oktobra domes sēdes Nr. 13, 6.punktu „Par nomas maksas noteikšanu 

nedzīvojamām telpām, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads”, un  7. punktu „ Par nedzīvojamām telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses 

Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads”. 

 

 

 

45. 

Par 2015. gada 22. aprīļa domes sēdes protokola Nr. 7,  25. punkta atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Biedrības „Abra” valdes priekšsēdētāja K. R. atteicās parakstīt sagatavoto Nedzīvojamo 

telpas nomas līgumu.  

 Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Atcelt 2015. gada 22. aprīļa domes sēdes protokola Nr. 7,  25. punktu „Par nedzīvojamām 

telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads”. 

 

 

 



46. 

Par nomas maksas noteikšanu nedzīvojamai ēkai, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes 2015. gada  9. jūnija 

iesniegumu, kurā lūdz noteikt ēkai, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads , īpašums „Zvaniņš”,  nomas maksu EUR 15.00  (tai skaitā PVN) mēnesī.  

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 iepriekš minēto un pamatojoties likuma „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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

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

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt nedzīvojamai ēkai, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, īpašums „Zvaniņš”, nomas maksu Eur 15,00 (piecpadsmit eiro) mēnesī, 

ieskaitot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

 

 

 

 

47. 

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā J.Pastars, I.Jaksone. Izsakās M.Felss. Paskaidro I.Stupāne. 

 

Izskata biedrības „Abra” valdes priekšsēdētājas  K. R. 2015. gada 9. jūnija iesniegumu, kurā 

lūdz iznomāt (bērnudārza) ēku, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads. Biedrība uzņemas veikt saimniecisko darbību, apsaimniekot ēku, veikt 

nepieciešamos remontus, apsildīt, nomainīt un uzstādīt santehniku u.t.t. 

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 iepriekš minēto un pamatojoties likuma „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, Dzintars Skalbe, Inese 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Iznomāt nedzīvojamo ēku, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, īpašums „Zvaniņš” biedrībai „Abra”, juridiskā adrese Liepu 

iela 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads.  

2. Noteikt nomas maksu Eur 15.00 ( piecpadsmit EUR, centu nav) 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 un nomu. 

5. Noteikt, ka nomnieks, nomājamās telpās, veic apkuri ar savu kurināmo.  

6. Noteikt, ka nomnieks apsaimnieko visu ēku un par saviem līdzekļiem veic visus 

kosmētiskos, santehnikas remontus un ja būs nepieciešams arī kapitālo remontu. 

7. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldei sastādīt pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā fiksē 

visu biedrībai „Abra” nododamo mantu. 

8. Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Ēkas nomas līgumu.  

9. Izpilddirektoram noslēgt Ēkas nomas līgumu.  

 

 

 

 

48. 

Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 10” un „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads otrās  izsoles  rezultātiem 

Informē I.Stupāne. 

2015.gada 8.maijā tika rīko atkārtota izsole par zemes vienību (starpgabalu) „Mežavoti 10”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads par sākumcenu 8 292.46 EUR. Izsolē neierādās neviens 

zemesgabala īpašnieks, kurus zemes vienības pieguļ atsavinātajai pašvaldības zemes vienībai. Līdz 

ar to izsole atzīstama par nenotikušu. 

 2015.gada 5.jūnijā tika rīkota atkārtota izsole par zemes vienību (starpgabalu) „Mežavoti 5”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads par sākumcenu 12 331.63 EUR. Izsolē neierādās neviens 

zemesgabala īpašnieks, kurus zemes vienības pieguļ atsavinātajai pašvaldības zemes vienībai. Līdz 

ar to izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc 

otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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


 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 8.maija otro izsoli zemes vienībai  (starpgabalam) „Mežavoti 

10”, Variešu pagasts, Krustpils novads, sastāvošam no zemes gabala – starpgabala 6.5 ha 

platībā (kadastra Nr. 5694 006 0367). 

2. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 5.jūnija otro izsoli zemes vienībai  (starpgabalam) „Mežavoti 

5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, sastāvošam no zemes gabala – starpgabala 7.9  ha 

platībā (kadastra Nr. 5694 004 0111). 

3. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajai daļai, atcelt 

lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 

 

49. 

Par pašvaldības kustamās mantas izsoli 

 

Informē I.Stupāne. 

Jautā G.Kalve, atbild R.Ragainis. Izsakās J.Pastars, I.Jaksone, G.Kalve. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, atļauju atsavināt atvasinātas personas kustamo 

mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, šā 

panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu, 

atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, kuras valdījumā 

vai turējumā atrodas attiecīgā manta. 

 Atbilstoši  šī likuma10.panta pirmajai daļai, ka izsoles noteikumus apstiprina institūcija, 

kuras valdījumā atrodas kustamā manta. Ņemot vērā to, ka Krustpils novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā Nr.1195 inventāra Nr.603-0, transportlīdzekļa  VW CARAVELLE, 

valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001., atlikusī vērtība EUR 0.00.  

Pēc sertificētā eksperta Modra Avotiņa (sertifikāts AA 054) 2015.gada 20.aprīļa  

transportlīdzekļa novērtējuma Nr.50417, VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 

tirgus vērtība 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro 00 euro centi),  ar novērtēšanu saistītie izdevumi 

sastādās 60.00 EUR apmērā.  

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

09.07.2001., sākumcenu noteikt 4500  EUR (četri tūkstoši pieci simti euro), atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

nolemj: 

 



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

1.reģistrācijas datums 09.07.2001., nosacīto cenu 4500  EUR (četri tūkstoši pieci simti 

euro). 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

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

 

 

 

50. 

Par zemes gabalu atdalīšanu 

(„Ozolsala”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 012 0050) 

 

 Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  P. V. 2015.gada 22.maija iesniegumu,  kurā lūdz  atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu  „Ozolsala”, kadastra Nr. 5646 012 0050, kas atrodas Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā. Lūdz atdalīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 5646 012 0090 un 5646 

012 0130. 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums „Ozolsala”  ar kadastra Nr.5646 012 0050 sastāv no 5 zemes 

vienībām.  Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0090  platība ir 14,0 ha.   

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5646 012 0130  platība ir 6,3 ha. Atbilstoši 

eksplikācijai zemes gabalu dominējošais lietošanas veids ir meži.  

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 P. V. iesniegumu, atklāti 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Jauna nekustamā īpašuma izveidošanai, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Ozolsala”  

(īpašuma kadastra Nr. 5646 012 0050)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 5646 012 

0090  – 14,0 ha platībā un  5646 012 0130 – 6,3 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5646 012 0090 un  5646 012 0130 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 
 

 

51. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Vanagi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0194) 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata G. T. 2015.gada 4.jūnija iesniegumu, kurā lūdz Krustpils novada pašvaldību atļaut 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Vanagi”, kadastra Nr. 5696 005 0194,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 5696 005 0194 – 1,2 ha  un  5696 005 0195 – 0,9 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi 

– lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

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

nekustamais īpašums „Vanagi”, kadastra Nr. 5696 005 0194, sastāv no 3 zemes vienībām. 

Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 5696 005 0194 – 1,2 ha platībā un  5696 

005 0195 – 0,9 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –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 G. T. iesniegumu, atklāti 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Vanagi”  (īpašuma kadastra Nr. 5696 005 0194)  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 5696 005 0194 – 1,2 ha  un  5696 005 0195 – 0,9 

ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5696 005 0194 un 5696 005 0195,  

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

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

 

 

 

52. 

Par zemes vienību atdalīšanu 

(„Jasmīni”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0032) 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  P. D. 2015.gada 5.jūnija iesniegumu, kurā lūdz Krustpils novada pašvaldību atļaut 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Jasmīni” ar kadastra Nr. 56700040032  divas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 56700040033 un  56700040034, noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme. 

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

nekustamais īpašums „Jasmīni” ar kadastra Nr. 56700040032, sastāv no 3 zemes vienībām. 

Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 56700040033– 0,4 ha platībā un  

56700040034 – 1,1 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –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 P. D. iesniegumu, atklāti 



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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Jasmīni”, Kūku pagasts, Krustpils novads (īpašuma 

kadastra Nr. 56700040032)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 56700040033– 0,4 

ha platībā un  56700040034 – 1,1 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56700040033 un  56700040034 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 

 

 

53. 

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tūjas” Kūku 

pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. 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 3.jūnija iesniegumu Nr.TP-10 „Par zemes 

ierīcības projekta „Tūjas’, Kūku pagastā apstiprināšanu”, kurā, lūdz apstiprināt  zemes ierīcības 

projektu  „Tūjas”, Kūku pag., Krustpils novads, kadastra apzīmējums 5670  006 0089. 

 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, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars 

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

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

nolemj: 

 

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

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0089 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 1,11 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.projektētajai zemes vienībai – 0,9 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. 

 

 

 



54.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Kūku pagastā  

 

Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi A. I. 2015. gada 14.maija  iesniegumu, kurā  lūdz 

mainīt zemes gabalam „Bābenīca”, Kūku pag., kadastra Nr. 5670 008 0222 lietošanas mērķi no 

individuālo māju apbūves uz lauksaimniecības zemi, izņemot zemi zem ēkām un pagalmiem 0,33 

ha platībā. Lūdz noteikt dalīto lietošanas mērķi. 

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

nekustamais īpašums „Bābenīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0222  

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0222  - 1,83 ha platībā. Zemes 

lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi: 1,46 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

0,33 ha – zeme zem ēkām, 0,01 ha – zeme zem ūdens, 0,03 ha – zeme zem ceļiem. Zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0222 noteikts lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪLM kods 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”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0222 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. I. 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0222,  „Bābenīca”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads (kadastra Nr. 5670 008 0222) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,33 ha platībā (atbilstoši eksplikācijai 0,33 ha -  zeme zem ēkām)  – Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), ; 

 1,5 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

 

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

 

 

55.  

Par zemes gabala atdalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Tīznūži”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 11.06.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. B.,  E. K.,  G. S. 2015.gada 3.jūnija iesniegumu, 

kurā lūdz atļaut atdalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0065 no nekustamā 



īpašuma „Tīznūži” ar kadastra Nr. 5670 007 0064. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt 

izmantošanas mērķi - lauksaimniecība. 

 Lūdz atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0060 divos atsevišķos 

zemes gabalos. Pirmais zemes gabals 2 ha platībā, otrais zemes gabals 4 ha platībā. Noteikt 

izmantošanas mērķi - mežsaimniecība. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija ar īpašuma un zemes vienību iespējamās 

sadalīšanas skici. 

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

nekustamais īpašums „Tīznūži”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5670 007 0064 sastāv 

no trīs zemes gabaliem 20,7 ha kopplatībā.  

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0065 platība ir 3,5 ha. Atbilstoši 

eksplikācijai: 3,5 ha – lauksaimniecības zeme. Zemes vienības izmantošanas mērķis – zeme, uz  

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

Sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 00060 platība – 6,0 ha. 

Atbilstoši eksplikācijai: 5,3 ha – meži, 0,7 ha- citas zemes. Zemes vienības izmantošanas mērķis -  

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 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.p. un 157.p. jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 

– 2 ha. 

No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0065 un atdalāmā zemes 

gabala no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0060 tiks izveidots jauns nekustamais 

īpašums. 

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

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

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

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

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

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, kā arī ņemot vērā A. B., E. K., G. S.  iesniegumu, atklāti 

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

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

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Tīznūži”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 007 0064)  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0065  – 3,5 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0065  – 3,5 

ha platībā noteikt  zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tīznūži” (kadastra Nr. 5670 

007 0064)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0060 – 6,0 ha platībā 

sadalīšanai.   Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras  

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), paliekošajai zemes vienībai 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Tīznūži” (pielikumā). 



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

novada pašvaldībā.   

 

 

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

 

 

 

56. 

Par Krustpils novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālos 

aktīvos” 

 

Ziņo R.Ragainis.  

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Paskaidro M.Lazdāns. Izsakās I.Jaksone, G.Kalve, V.Stiebriņa. 

  

Krustpils novada dome, izskatot 2015.gada 11.jūnija SIA „Mežbrēķi” iesniegumu „Par 

lauksaimniecībā izmantojamo un meža zemju meliorācijas sistēmas Krustpils pagastā, Krustpils 

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

„Vīnkalni”, z/s „Ļūļākas”, z/s „Rožupe”, z/s „Tiltenieki Brēķi” un SIA „Mežbrēķi” rosināto 

būvniecības ieceres, kopprojektu realizāciju realizācijā par mitruma režīma uzlabošanu saimniecību 

un Krustpils novadam piederošajās zemēs: kadastra apzīmējumi 5668 005 0103 un 5668 007 0056, 

konstatēja: 

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

lauksamniecībā izmantojamās  un meža zemēs. 

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

tai skaitā apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.” 

3.  Ministru kabineta 31.102014. noteikumos Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumiem „Ieguldījumi materiālos”, 

1.3. punktā noteikts atbalstāmais apakšpasākums – „Atbalsts ieguldījumiem 

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

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

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

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

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

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

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

mitruma novadīšana no tai pieguļošām zemēm. 

  

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

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

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un 31.10.2014. noteikumi Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi 

materiālos aktīvos””, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 



Atbalstīt  Krustpils novada pašvaldības dalību un uzņemties vadību valsts un Eiropas 

Savienības  atbalstu pasākuma „Ieguldījumi materiālos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Felss lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

57. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Informē V.Stiebriņa. 

  

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

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

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

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

novada pašvaldībā”, izskatot Krustpils pagasta pārvaldes 2015.gada 12.jūnija vēstuli Nr.5-8/15/14 

„Par dāvinājuma  pieņemšanu”, kurā lūdz pieņemt  dāvinājumu Krustpils pamatskolai no 

Bradstrupas Humanitārās Asociācijas,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Atļaut Krustpils pamatskolas direktorei Vija Stiebriņai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), 

no Bradstrupas Humanitārās Asociācijas, saskaņā ar 2015.gada 3.jūnija aktu Nr.1 par 

dāvinājumu summu 210 (divi simti desmit  euro), saņemtais sūtījums tiks izmantots 

Krustpils pamatskolā. 

2. Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai, ievērot normatīvajos aktos noteikto 

prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu pieņemšanu 

attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju). 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vija Stiebriņa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

58. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Izsakās J.Pastars. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas īpašnieka lēmuma 

pamata, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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



Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus 

īpašumus, pašvaldības  bilancē esošus dzīvokļus:  

1.1. “Jaunā muiža 4” -15, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads; 

1.2. “Jaunā muiža 4” -18, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:40 

 

 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) K.Pabērzs 
(18.06.2015.) 

 

Sēdes protokolētājs  (personiskais paraksts) R.Ivanova 

(18.06.2015.) 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  
Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.05.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

20.05.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8., 8.p.) 

PRECIZĒTI 

ar Krustpils novada domes 

17.06.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9., 10.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/4 

„Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā”  

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu  

Izdarīt 19.10.2011.  Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/25 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumu preambulu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

1.daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu”. 

2. Papildināt Noteikumu 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.5. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā slēdzot  

līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā ir noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un 

Krustpils novada pašvaldības izdevumā „Krustpils Novadnieks” un izvietojot šo informāciju 

pašvaldības administrācijas telpās publiski pieejamā vietā. ” 

3. Aizstāt Noteikumu 5.6.3. apakšpunktā vārdus „īsāks par vienu gadu” ar vārdiem 

„ilgāks par starp atkritumu apsaimniekotāja un Krustpils novada pašvaldību noslēgtā līguma 

termiņu”. 

4. Papildināt Noteikumus ar 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„10.5. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka un apstiprina Krustpils 

novada dome ar lēmumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.” 

5. Izteikt Noteikumu 11.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

„11.3.Krustpils novada pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē 

saistošo noteikumu ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu:” 

6. Papildināt Noteikumus ar 11.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„11.3.7. Vides un civilās aizsardzības dienesta darbinieki”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.krustpils.lv/
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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  
Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.05.2015. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

20.05.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8., 8.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4 

„Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

   Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu novadā izriet no Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta.   

2. Īss projekta satura izklāsts     Grozījumi ir veikti, lai norādītu precizētu saistošo 

noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, konkretizētu 

līguma slēgšanas procedūru un termiņu ar  atkritumu 

apsaimniekotāju. Papildinot saistošos noteikumus ar 

amatpersonām, kuras ir tiesīgas stādīt protokolus  par 

saistošo noteikumu neievērošanu. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz 

fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atkritumu 

radītājas Krustpils novada  administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nemaina personām veicamo darbību 

līdzšinējo kārtību. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 
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Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  
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Jēkabpilī 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

 17.06.2015 sēdes  lēmumu 

(protokols 9., 11.p.) 

 

KRUSTPILS NOVADA BŪVVALDES 

N O L I K U M S 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu  

 

I.Vispārīgie noteikumi 

 1. Krustpils novada pašvaldības būvvalde (turpmāk - Būvvalde) ir Krustpils novada 

pašvaldības struktūrvienība, izveidota saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantā minētajiem 

nosacījumiem, kas, pašvaldību noteikto, pilnvaru ietvaros, veic Krustpils novada pašvaldības un 

Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu  (turpmāk-Novadi) pašvaldību kompetencē esošās 

funkcijas būvniecības jomā, saskaņā ar funkciju deleģējuma līgumiem.  Būvvalde, deleģēto 

funkciju jomā, ir pakļauta visu piecu novadu pašvaldībām, bet administratīvi pakļauta Krustpils 

novada pašvaldībai. 

 2. Būvvaldes kompetencē ir Būvniecības pārzināšana un kontrole pašvaldību 

administratīvajās teritorijās, atbilstoši to attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves 

noteikumiem. 

  3. Būvvalde, sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, darbojas, saskaņā ar Likuma par 

pašvaldībām, Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu  un citu Latvijas būvnormatīvu un 

normatīvo aktu prasībām. 

 4. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde nav juridiska 

persona. 

 5. Būvvaldes adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202. 

  

II. Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība 

 

 6. Būvvalde, savas kompetences ietvaros, veic šādas līdzsvarotas vides veidošanas, 

attīstības, kontroles un administrēšanas funkcijas: 

 6.1. pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību, ievērojot novadu teritoriju 

plānojumus un apbūves noteikumus, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, 

kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības: 

 6.1.1.piedalās pašvaldību attīstības programmas, teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu, 

detālplānojumu un citu plānošanas dokumentu vai to grozījumu izstrādāšanā; 

mailto:novads@krustpils.lv


  6.1.2. pašvaldību noteiktajā kārtībā, iesniedz izskatīšanai ar būvniecību saistītos 

dokumentus; 

 6.2. pārrauga Novadu teritorijā būvniecības procesu:  

 6.2.1. kontrolē Novadu teritorijās veicamo būvdarbu atbilstību likumu, pašvaldības apbūves 

noteikumu un citu normatīvo aktu un saistošo noteikumu prasībām, kā arī sastāda atzinumus par 

konstatēto;  

 6.2.2. pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību, saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos 

un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

 6.2.3. organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un 

citu normatīvo aktu prasībām; 

 6.3. administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā: 

 6.3.1. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sniedz atbildes; 

 6.3.2. reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai 

motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;  

 6.3.3. izskatījusi būvniecības iesniegumu, būvvalde pieņem motivētu lēmumu, ar kuru 

nolemj rīkot vai nerīkot ieceres publisko apspriešanu; 

 6.3.4. apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam pieprasītos dokumentus būvprojektēšanai un 

būvniecībai; 

 6.3.5. izdod izziņas  par jaunbūvju un nepabeigto būvju faktisko stāvokli, kā arī par būvju 

neesību apvidū Novadu teritorijā; 

             6.3.6. izsniedz būvatļaujas, bet, specializētās būvniecības gadījumā, reģistrē būvatļaujas; 

             6.3.7. izskata, reģistrē, pārbauda saņemto dokumentu atbilstību teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un akceptē 

iesniegtos būvprojektus, bet, specializētās būvniecības gadījumā, - izskata, reģistrē un saskaņo tos;  

  6.3.8. kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā 

glabāšanu; 

  6.3.9. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apkopo datus un sistemātiski sniedz atskaites 

LR Centrālai statistikas pārvaldei, LR Ekonomikas ministrijai un citām institūcijām; 

 7. Būvvaldei, savas kompetences ietvaros, ir tiesības: 

 7.1. pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no Novadu teritorijā esošajām fiziskajām un 

juridiskajām personām; 

 7.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo 

dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 

nepieciešamību; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus; 

 7.3. noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, pieprasot to ekspertīzi, atbilstoši likumu 

un citu normatīvo aktu prasībām; 

 7.4. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves 

konservāciju vai nojaukšanu, saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos 

noteiktajām prasībām; 

 7.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kontrolēt Novadu teritorijā jebkuru būvi vai 

zemes lietojumu, neatkarīgi no piederības un īpašuma formas; 

 7.6. sastādīt atzinumus par fizisko un juridisko personu saistošo apbūves noteikumu 

pārkāpumiem un iesniegt pašvaldībai, lēmuma pieņemšanai; 

 8. Būvvalde un tās amatpersonas ir atbildīgas: 

 8.1. par būvniecības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu 

prasībām Novadu teritoriju robežās; 

           8.2. par Latvijas Republikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, 

pašvaldību nolikumu, pašvaldību rīkojumu un lēmumu, Būvvaldes nolikuma ievērošanu un izpildi;  

           8.3. par, profesionālo darbību reglamentējošo, normatīvo aktu pārzināšanu un        

ievērošanu;  

           8.4. par iepazīšanos ar savas nozares normatīvo aktu izmaiņām un to savlaicīgu   ieviešanu 

darbā;  

           8.5. par administratīvā procesa pārzināšanu;  



           8.6. par konfidencialitātes ievērošanu un personu datu saglabāšanu un neizpaušanu.  

 

III. Būvvaldes struktūra 

 

   9. Struktūra: Būvvalde pastāvīgi nodarbina speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts 

un viens-būvinspektors. 

            9.1. Būvvaldes vadītājs-arhitekts; 

            9.2. Būvinspektors-būvvaldes vadītāja vietnieks; 

   9.3. Speciālists - lietvedis. 

 10. Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no 

amata Krustpils novada Dome. 

            11. Būvvalde, atbilstoši savai kompetencei, kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā 

likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. 

 12. Būvvaldes vadītājs-arhitekts: 

 12.1. plāno un organizē būvvaldes darbu; 

 12.2. bez īpašas pilnvaras, pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos; 

 12.3. sniedz ziņojumu par būvvaldes darbību Krustpils novada Domei un Novadu 

pašvaldībām, pēc to pieprasījuma;  

 12.4. atbild par būvvaldes funkciju veikšanu, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, 

pašvaldības lēmumu un rīkojumu, kā arī būvvaldes nolikuma prasībām; 

 12.5. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri un tās noformēšanas 

veidu; 

 12.6. sagatavo un noformē Būvatļauju projektēšanas nosacījumu sadaļu; 

            12.7. izskata, saskaņo un akceptē visu veidu ieceres un projekta dokumentāciju, noformē 

spiedoga atzīmi dokumentos; izskata un saskaņo reklāmas novietojumu Novados;  

 12.8. pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar Novadu vizuālo vidi, arhitektūru un  

teritorijas plānošanu;  

       12.9. sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību, veic citas ar būvniecības procesu 

un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības; 

            12.10. sagatavo dažāda veida pārskatus, uzziņas, vēstules u.c. dokumentus, kas saistīti ar 

būvniecību; 

 12.10. regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju; 

 12.11. ja nepieciešams, nodrošina būvniecības ieceres publisko apspriešanu; 

 12.12. būvinspektora prombūtnes laikā, savas kompetences ietvaros, veic arī būvinspektora 

funkcijas. 

   

13. Būvinspektors - būvvaldes vadītāja vietnieks: 

 

      13.1. sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību, veic citas ar būvniecības procesu 

un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības; 

      13.2. sagatavo un noformē Būvatļauju būvdarbu uzsākšanas nosacījumu sadaļu; reģistrē citu 

institūciju izsniegtās būvatļaujas;  

            13.3. izskata iesniegtos dokumentus būvdarbu uzsākšanai: būvuzraudzības plānu, 

saistību rakstus, apdrošināšanas polises u.c. un izstrādā būvlaukuma apmeklējuma grafiku; 

            13.4. sastāda, reģistrē un izsniedz aktu par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā, sagatavo 

dažāda veida pārskatus, uzziņas, vēstules u.c. dokumentus, kas saistīti ar būvniecību;  

 13.5. kontrolē, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecības likumu un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības būvniecības jomā; 

    13.6. apseko un pārbauda ēkas un būves, noformē atzinumus un dod norādījumus par  

pārkāpumu novēršanu, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus; 

    13.7. izmanto savas tiesības apturēt būvniecību, ja tā notiek bez noteiktā kārtībā  akceptēta 

būvprojekta un būvatļaujas vai neatbilst būvprojektam; 



    13.8. organizē jaunuzbūvēto, pārbūvēto, atjaunoto vai restaurēto būvju pieņemšanu 

ekspluatācijai, atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām,  neatkarīgi no to 

veida, piederības un īpašuma formas; 

 13.9. pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību, saskaņā ar Vispārīgajos  būvnoteikumos 

un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;  

 13.10. realizē Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa u.c. normatīvo aktu  ievērošanu, 

savas kompetences ietvaros, ievērojot administratīvā procesa prasības;  

 13.11. sakarā ar būvinspektoru reģistra dotajām priekšrocībām, apseko jebkuru būvi Novadu 

teritorijā;  

 13.12. lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt 

būvizstrādājuma neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām; pieprasa veikt 

būvekspertīzi būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes  novērtēšanai, kā arī lai sniegtu atzinumu 

citos, ar būvniecību saistītos, jautājumos. 

            13.13. regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju; 

            13.14. Būvvaldes vadītāja prombūtnes laikā, savas kompetences ietvaros, veic arī būvvaldes 

vadītāja pienākumus. 

 

14. Speciālists-lietvedis: 

 

            14.1. sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību, veic citas ar būvniecības procesu 

un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības; 

            14.2.  nodarbojas ar Būvvaldes dokumentācijas reģistrāciju, sistematizāciju, brošēšanu,  

arhivēšanu, drukāšanu, nosūtīšanu; piedalās izsniedzamo Būvvaldes dokumentu sagatavošanā; 

            14.3. pieņem un reģistrē Būvvaldē iesniegtos dokumentus un novirza tos izskatīšanai  

amatpersonām, to kompetences ietvaros; 

            14.4. normatīvos noteiktajos termiņos, nodrošina noteiktās informācijas publicēšanu 

pašvaldības mājas lapā un Būvniecības informācijas sistēmā; atbild par attiecīgās informācijas 

savlaicīgu sagatavošanu un tās atbilstību likumdošanai; 

            14.5. saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, nosaka pašvaldības nodevu apjomu un veic 

pārraudzību pār to nomaksu, sagatavo atskaites par nodevu  kopējo apjomu un nomaksāšanu, lai 

informētu Novadu vadību; 

            14.6. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apkopo datus un sistemātiski sniedz atskaites LR 

Centrālai statistikas pārvaldei, LR Ekonomikas ministrijai un citām institūcijām; 

            14.7. regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju; 

            14.8. iespēju robežās, veic dažādus darba uzdevumus, kas saistīti ar tiešā darba   

pienākumiem, Būvvaldes kopdarba nodrošināšanai. 

            15. Būvvaldes amatpersonai ir atbilstoša augstākā izglītība, kā arī būvniecības kontroles 

tiesības un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ja to attiecīgajai profesijai vai amatam nosaka 

likumi vai citi normatīvie akti. 

            16. Būvvaldi finansē no pašvaldības budžeta, atbilstoši  domes apstiprinātai ieņēmumu        

un izdevumu tāmei. 

 

IV. Lēmumu kontrole un to pārsūdzēšanas kārtība 
       

 17. Būvvaldes lēmumiem jābūt pamatotiem uz LR likumiem un citiem normatīvajiem      

dokumentiem.  

       18. Būvvaldes izdoto dokumentu, persona viena mēneša laikā var pārsūdzēt Krustpils 

novada domes Administratīvo strīdu izskatīšanas komisijā Rīgas iela 150a, Jēkabpils vai citā 

attiecīgā novada pašvaldībā, kura deleģējusi būvniecības pārraudzības funkcijas Krustpils novada 

pašvaldībai un kuras administratīvajā teritorijā ir noformēts attiecīgais dokuments. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 



PIELIKUMS Nr.1 
APSTIPRINĀTI  

Ar Krustpils  novada domes  

2015.gada 17.jūnija lēmumu 

 (protokols Nr.9., 49.p.) 

 
KUSTAMĀS MANTAS  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

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

transportlīdzeklis). 

 

 VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001.,  
odometra rādījums 448 000 km, nākoša TA 30.12.2015. degviela – D. 

 

2. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa izsoles sākumcena 

 4500  EUR (četri tūkstoši pieci simti euro) 
3. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas metode – pārdošana atklātā izsolē 

 

4. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole ar augšupejošu soli  

 

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

Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai, turpmāk tekstā - Pašvaldība. 

Izsole notiek 2015.gada 10.jūlijā plkst.10,00 Krustpils novada pašvaldības administratīvajā 

ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, mazajā zālē. 
 

6.  Izsoles kārtība 

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

paziņojums par izsoli – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

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

personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai personas apliecinošam dokumentam, pārstāvniecību 

apliecinošie dokumenti- (uzņēmumu reģistra izziņa par pārstāvniecības paraksta tiesībām, izdotu ne agrāk kā 

1 mēnesi pirms izsoles dienas). Tāpat dalībniekam jāuzrāda maksājuma par drošības naudas iemaksu 

dokumenta oriģināls. 

6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles 

noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles 

rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – Donāts 

Betlers, mob.t.26521450 

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

apskati saskaņojot pa tel. 26521450. 

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

solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50 EUR . 

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

Reģ.Nr. 90009118116, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. LV55UNLA005001432075 vai kasē): 

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

6.6.2. Reģistrācijas nauda -  5 EUR (pieci euro). 
6.7. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā. Dalībniekiem, kas 

neiegūst vieglā pasažieru transportlīdzekļa pirkuma tiesības, piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma 

iesniegšanas Kancelejā, norādot konta numuru, iemaksātā izsoles nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta. 

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

atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

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

būs piedāvājis augstāko cenu. 
6.10. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis 

nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 



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

vieglo pasažieru transportlīdzekli , un tā nosolītā cena. 

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

nosolīšanas, nekavējoties, ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina savu izsolē piedāvāto cenu. 

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

7.  Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

7.1. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisija. 

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

priekšsēdētājs. 

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

priekšsēdētājam. 

 

8. Norēķini par nosolīto vieglo pasažieru transportlīdzekli  

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

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

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

Krustpils novada pašvaldība, 

reģ.Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 
8.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks  8.1.punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis par vieglo 

pasažieru transportlīdzekli, tad vieglais pasažieru transportlīdzeklis tiek atzīts par nenosolītu un izsoles 

dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu. 

 
9. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa pieņemšana un nodošana 

 
9.1. Vieglais pasažieru transportlīdzeklis  tiek pārdots bez garantijas saistībām. 

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

pret Pašvaldību. 

 

 

Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs   K.Pabērzs 
 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos un piekrītu:  

 

 

 

 

 
 

 


