
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2019.gada  20. februārī                                                                                            Nr. 2. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars.  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, Sabiedrisko 

attiecību speciāliste Monika Kauranena, finansiste Baiba Voltmane, pašvaldības administrācijas 

sekretāre Maija Alksne, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Projektu 

vadītāja Vita Salmiņa, Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis, Vīpes pagasta 

pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne, Krustpils 

pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda 

Mitrofanova.  

 

Masu mediju  pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

Sēdē nepiedalās: Deputāts Kārlis Pabērzs (jun.) -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz iekļaut darba kārtībā 2 papildjautājumus:  

 Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2019. gadā 

 Par zemes ierīcības projekta „ Upsargas” apstiprināšanu 

mailto:novads@krustpils.lv


Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

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

sēdes darba kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par tematiskām darba grupām Krustpils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādes ietvaros 

2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/1 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem 

pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 „Grozījums 

Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

4. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu 

5. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas 2019.gadam  apstiprināšanu  

6. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu 

7. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 

8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Blāzmas”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Viesuļzeme”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

12. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

13. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

14. Par Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas jaunā sastāva apstiprināšanu 

15. Par noteikumu “Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai Krustpils novada pašvaldībā”  apstiprināšanu 

16. Par konkursa    “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

nolikuma  apstiprināšanu 

17. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 

28.decembra domes lēmumā (protokols Nr. 15., 9.p.)”Par dzīvojamās telpas īres tiesību 

piešķiršanu komunālā dzīvoklī Mežāres  pagastā” 

20. Par  telekomunikācijas torņa  izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu 

21. Par zemes ierīcības projekta „ Reiņakalns” apstiprināšanu 



22. Par zemes ierīcības projekta „ Runči” apstiprināšanu 

23. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

24. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

25. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

26. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

30. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres  pagastā 

31. Par automašīnas VW CARAVELLE (reģistrācijas numurs HZ 3057) pārdošanas 

rezultātu 

32. Par zemes ierīcības projekta „ Grantiņi” apstiprināšanu 

33. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2019. gadā 

34. Par zemes ierīcības projekta „ Upsargas” apstiprināšanu 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Spēks  stāsta, ka lielākais un svarīgākais darbs veikts budžeta komisijā 

pie budžeta sagatavošanas. Notikusi tikšanās ar darba grupu par veicamajiem darbiem pie 

filmas par novadu, lai veiktu uzlabojumus, jo jāpiefilmē klāt objekti, jāatrisina jautājums par 

aizkadra balsi.   

Bija tikšanās ar Salas novada atbildīgajiem darbiniekiem par projektu realizāciju, jo ir 

ideja, ka varētu izvietot  lielu monitoru (tas varētu būt Spunģēnos vai Zīlānos), lai informētu 

par pasākumiem, tādējādi piesaistot potenciālos kultūras pasākumu  apmeklētājus.  

LPS sanāksmē bija tikšanās ar ES deputāti - Vaideres kundzi, kura stāstīja par 

Eiroparlamenta  darbu pie importa produktu kvalitātes uzlabošanas un meliorācijas sistēmu 

sakārtošanas. 

Tika organizēta darba grupa par novada jauno uzņēmēju atbalsta programmas nolikuma 

izstrādi, nolikums tik skatīts šajā domes sēdē. Bija arī darba grupa  sanāksme par novada 

sakoptākās sētas nolikuma labojumiem. 

Notikušas pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. Veikta cenu aptauja par Rīgas ielā 

146 esošās ēkas demontāžu.  

Izpilddirektors ir ticies ar pansionāta vadību, pārrunāti problēmjautājumi. 

Sakarā ar to, ka ūdens novades sistēmas ir zaudējušas savu funkcionalitāti, notika 

tikšanās ar SIS “Dižmežs” vadību, pieguļošā īpašuma īpašnieku, par Ogļu ielas atjaunošanas 

darbiem. 

Ir iesniegti projekti Zivju fondā, noslēgts līgums Mežārē par meliorācijas sistēmu 

atjaunošanu, turpinās darbs pie Attīstības programmas izstrādes, atsākta projektēšana Spunģēnu 

gājēju – veloceliņam, uzsākti darbi pie vecās Sūnu skolas. 

K. Pabērzs  informē, ka pagastu pārvaldēm lūgts izvērtēt nepieciešamību uzstādīt 

ierobežojošās ceļa zīmes, jo vēl ir jāveic saskaņošana. 

R.Spēks informē par to, ka Neretas upītes  HES ir nomainījies īpašnieks, kurš gatavs 

sadarboties ar apkārtējo zemju īpašniekiem. 

 

 

 

 



1. 

Par tematiskām darba grupām Krustpils novada attīstības programmas  

2020.-2026.gadam izstrādes ietvaros 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.pantu un Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Krustpils novada domes 2018. 

gada 19. septembrī pieņemto lēmumu “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026. 

gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.9), atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis 

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

1.  Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes ietvaros 

šādas tematiskās darba grupas:  

1.1. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas, sabiedriskās kārtības un drošības 

darba grupa; 

1.2. Bērnu un ģimeņu, sociālās un veselības aprūpes darba grupa; 

1.3. Infrastruktūras-tehniskās infrastruktūras, komunālo pakalpojumu attīstības un 

publiskās ārtelpas darba grupa; 

1.4. Uzņēmējdarbības un NVO darba grupa; 

1.5. Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības uzlabošana ar kaimiņu 

pašvaldībām, uzņēmējiem un citām pašvaldībām darba grupa; 

2.    Paziņojumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem par iespēju piedalīties tematiskajās darba 

grupās ievietot pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un informatīvajā izdevumā 

“Krustpils Novadnieks”. 

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

 

2. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/1 

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

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

pašvaldībā”” 
 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 

daļu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20.februāra saistošos noteikumus 

Nr. 2019/1 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra 

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

pašvaldībā””  un paskaidrojuma rakstu. 

http://www.krustpils.lv/


2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 
 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2019.gada 6.februāra 

vēstuli Nr.1-6/143 “Par maksas pakalpojuma cenrādi” un Krustpils novada pašvaldības 

2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras 

“Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” (turpmāk - saistošie noteikumi), kuros noteikta maksa 

par pašvaldības aģentūras „Jaunā muiža” (turpmāk –Aģentūra) sniegtajiem pakalpojumiem, 

būtu papildināmi ar  jauniem pakalpojumiem un esošā izcenojuma grozījumiem.  

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto 

daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.februāra saistošos noteikumus 

Nr. 2019/2 „Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” un 

paskaidrojuma rakstu.  

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājas lapā internetā.  

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs, I.Šeinova.  Jautā L.Zalāne, atbild I.Šeinova. V.Stiebriņa jautā, kad 

tiks uzsāktas ekskursijas amatniecības centrā? I.Šeinova paskaidro, ka tas notiks pēc 2.marta. 



 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un 

ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga 

Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’’Krustpils novada Antūžu 

speciālās internātpamatskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (1.pielikums); 

2. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ’”Vīpes amatniecības centra 

“Māzers” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (2.pielikums). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 
 

 

1.pielikums 
Krustpils novada pašvaldības domes  

20.02.2019. lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības  

maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 

 (protokols Nr.2., 4.p.) 

Krustpils novada 

Antūžu speciālā internātpamatskola 

 

Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

Nr.p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez            

PVN   

(euro) 

PVN             

(euro) 

Cena ar             

PVN   

(euro) 

1. Ēdināšanas pakalpojums ( pusdienas)         

 1.1. 

Ēdināšanas maksa 1 personai   (kompleksās 

pusdienas) skaits 1,72 

Nav PVN 

maksātājs   

 1.2. Ēdināšanas maksa 1 personai   (zupa) skaits 0,36 

Nav PVN 

maksātājs   

 

  



2.pielikums 
Krustpils novada pašvaldības domes  

20.02.2019. lēmumam 

“Par Krustpils novada pašvaldības  

maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 

 (protokols Nr.2., 4.p.) 

Vīpes amatniecības centrs “Māzers” 

Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids* Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro)* 

Cena ar PVN 

(euro) 

1. Keramikas nodarbības st. 0.83 0.17 1.00 

2. Mašīnadīšanas 

nodarbības 

st. 1.24 0.26 1.50 

3. Meistarklase st. 0.83 0.17 1.00 

4. Ieejas maksa ekskursijai ar ekskursijas vadītāju: 

4.1. Pieaugušie  cilv. 1.65 0.35 2.00 

4.2. Bērni (līdz 15 gadu 

vecumam), pensionāri, 

invalīdi (uzrādot 

apliecību) 

cilv. 0.83 0.17 1.00 

4.3. Ģimenes piedāvājums     

(2 pieaugušie + 2 bērni) 

grupa 3.31 0.69 4.00 

4.4. Ģimenes piedāvājums 

ar 3+ karti (pieaugušais 

+ bērni)    

grupa 1.65 0.35 2.00 

4.4. Skolēnu grupu biļetes 

(skolotājs + 10 bērni) 

grupa 8.26 1.74 10.00 

 

*Krustpils novada skolu grupām ieeja bez maksas 

 

5. 

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas 2019.gadam  apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā A.Vetere, atbild M.Alksne. Izsakās K.Pabērzs, M.Alksne, A.Vetere. E.Serkova 

norāda, ka būtu jāievēro konsekvence. Izsakās B.Voltmane, M.Alksne, K.Pabērzs. P.Gravāns 

norāda, ka katrā pagastā situācija ir atšķirīga, tāpēc visiem nebūs vienāds sadalījums, pārvaldes 

pašas to izvērtē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un Ministru 

kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā 

termiņa programmām (trijiem gadiem), Krustpils novada domei ir jāapstiprina Krustpils novada 



autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 

3 gadiem (2019., 2020., un 2021.gadam) un Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un 

ikdienas uzturēšanas darbu programmu 2019. gadam. 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programmu 2019. gadam. (Programma pielikumā Nr.1) 

2. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

izlietojumu vidējā termiņa programmu 2019. - 2021. gadam. (Programma pielikumā Nr.2)  

 
 

6.  

Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

K.Stars lūdz precizēt plāna 82.1. punktu, papildinot to ar informāciju, ka tiek sakārtotas 

īpašumtiesības, veic projektēšanu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu 

attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam sadaļas 

„Krustpils novada investīciju plāns 2019. gadam” aktualizāciju 2019. gadam (turpmāk – 

Investīciju plāns), saskaņā ar pielikumu.  

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Krustpils novada investīciju 

plānu. 

3. Krustpils novada investīciju plāna izpildi kontrolē Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

7. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo B.Voltmane.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta 1. 

daļas 2. punktu; 41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot 



„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2019/3  „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 

 

Sēžu zāli atstāj deputāts Kārlis Stars. 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Ļamānu 

Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 
 Ar 2018.gada 19.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14., 

6.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 10000 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pieci  dalībnieki, izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 

(divi)- M. Z., personas kods [dzēsts], pēc 20 (divdesmitā) soļa nosolīšanas,  nekustamo 

īpašumu  nosolīja par  pēdējo cenu 14 000 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma ar nosaukumu – “Ļamānu 

Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0726,  6 ha platībā, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 004 0726,  6 ha platībā, pirkšanu par nosolīto cenu 14 000 EUR apmērā ar 

M.  Z., personas kods [dzēsts]2000. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma 

līgumu ar M.  Z., personas kods [dzēsts]-12000. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja M. Z., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 
 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Blāzmas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 
 Ar 2018.gada 19.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.14., 

9.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 300 000 EUR apmērā.   



Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pieci  dalībnieki, izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 

(viens) - Ziemeļkurzemes  MRS SIA, reģistrācijas nr.40003316788,  pēc 27 (divdesmit septītā) 

soļa nosolīšanas,  nekustamo īpašumu  nosolīja par  pēdējo cenu 381 000 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma ar nosaukumu – “Blāzmas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0127,  76.7 ha platībā, 

rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 006 0127,  76.7 ha platībā, pirkšanu par nosolīto cenu 381 000 EUR 

apmērā ar Ziemeļkurzemes  MRS SIA, reģistrācijas nr.40003316788. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar 

Ziemeļkurzemes  MRS SIA, reģistrācijas nr.40003316788. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Ziemeļkurzemes  MRS SIA, reģistrācijas 

nr.40003316788, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa netiek iemaksāta, 

netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 
 

 
10. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Viesuļzeme”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 
 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 28.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.15., 

5.p.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Viesuļzeme”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 7450 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu  

nosolīja par 7650 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Līga Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Felss (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesuļzeme”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 008 0262,  2.68 ha platībā, rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu par “Viesuļzeme”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5694 008 0262,  2.68 ha platībā, pirkšanu par nosolīto cenu 7650 EUR apmērā ar 

Variešu A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku Aivaru 

Jaksonu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar  

Variešu A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 45401009101 īpašnieku Aivaru 

Jaksonu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 

 



Deputāts Egils Jaksons, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

              

11. 

 Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokli īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Kūku pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.583-11, kadastra Nr. 5670 900 8547.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1041 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2019.gada 17.javārī, slēdzienu Nr. D-19/9 par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā tirgus vērtību, 

tirgus vērtība noteikta 1200 EUR  apmērā.   

Pašvaldības saistītie izdevumi 250  EUR. Pēc Kūku pagasta pārvaldes ierosinājuma 

dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 1500 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

neizīrēto dzīvokli Nr.11 mājā “Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  478/5371 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

47.8 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.11 mājā “Kūkas 

Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 1500 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.11 mājā “Kūkas Nr.1”, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 

 



Sēžu zālē atgriežas deputāts Kārlis Stars, iziet deputāte Vija Stiebriņa. 

 

12. 

Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Kūku pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.586-33, kadastra Nr. 5670 900 8335.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 2267 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2019.gada 17.javārī, slēdzienu Nr. D-19/8 par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā tirgus 

vērtību, tirgus vērtība noteikta 3100 EUR  apmērā.   

Pašvaldības saistītie izdevumi 250  EUR. Ņemot  pieprasījumu Jaunās muižas ciemā 

pēc dzīvokļiem, iepriekš veikto atsavināšanu minētā ciematā, dzīvokļa atsavināšanas vērtība 

nosakāma 4000 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –izīrēto 

dzīvokli Nr.33 mājā “Jaunā Muiža 3”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  511/10711 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

51.1 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.33 mājā “Jaunā Muiža 3”, 

Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 4000 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.33 mājā “Jaunā Muiža 3”, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 

izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 
Sēžu zālē atgriežas deputāte Vija Stiebriņa 

 

13. 

Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas,  

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Kūku pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.588-20, kadastra Nr. 5670 900 8528.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 798 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2019.gada 17.javārī, slēdzienu Nr. D-19/12 par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā 

tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 820 EUR  apmērā.   

Pašvaldības saistītie izdevumi 250  EUR. Pēc Kūku pagasta pārvaldes ierosinājuma 

dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 1150 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

neizīrēto dzīvokli Nr.20 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  381/14140 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

38.1 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.20 mājā “Kūkas 

Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 1150 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Nr.20 mājā “Kūkas Nr.4”, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 

 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības Ētikas  

komisijas jaunā sastāva apstiprināšanu 

 

 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs 

 

Izskatot aktuālo Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas (turpmāk – komisija) 

sastāvu, atbilstoši  pēc komisijas sastāva ievēlēšanas un turpmākas mainības, secināms, ka ir 

nepieciešams jauna sastāva apstiprināšana.   

 Līdzšinējais komisijas sastāvs pieņemts un vēlāk mainīts ar sekojošiem  Krustpils 

novada domes lēmumiem: 

1) 2013.gada 17.jūlija lēmumu (protokols Nr. 14., 11.p.) “Par Krustpils novada 

pašvaldības Ētikas komisiju”,  ar kuru  apstiprināts komisijas priekšsēdētājs  - Jānis 

Pastars (domes deputāts),  četri komisijas locekļi, no kuriem divi darbinieki un divi 

deputāti; 



2) ar 2017.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr. 5., 5.p.) “Par izmaiņām Krustpils novada 

pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā”, viens darbinieks izslēgts no komisijas sastāva un 

divi iecelti. 

 Aktuālais komisijas sastāvs ir sekojošs: komisijas priekšsēdētājs Jānis Pastars ar 

komisijas locekļiem: Nadeždu Mitrofanovu un Ilutu Randohu. 

 Ņemot vērā, sākotnējo komisijas sastāvā veidošanas principu, ka komisiju vada aktuālā 

domes sastāva deputāts un komisijas sastāvā ir vismaz divi komisijas locekļi domes deputāti un 

domes noteikti darbinieki, jāveic komisijas sastāva aktualizācija un apstiprināšana. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas 

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

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba 

grupas,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga Zalāne, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 1.  Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas komisiju sekojošā 

sastāvā: 

1.1. komisijas priekšsēdētājs – Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs- Kārlis 

Pabērzs. 

1.2. komisijas locekļi: 

1.2.1. izpilddirektors – Raimonds Spēks; 

1.2.2. domes deputāts – Elīna Serkova; 

1.2.3. domes deputāts- Līga Zalāne; 

1.2.4. Jānis Pastars;  

1.2.5. Līga Garkalne. 

 2. Ar  šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. 2017.gada 15.marta Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 5., 5.p. “Par izmaiņām 

Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā” un 

2.2. 2013.gada 17.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.14., 11.p.) 

“Par Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisiju”. 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada  domes priekšsēdētājam Kārlim 

Pabērzam. 

 
 

 

15. 

Par noteikumu “Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai Krustpils novada pašvaldībā”  apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 "Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās 

personas institūcijā" (turpmāk – noteikumi Nr. 630) nosaka iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā. 

Atbilstoši noteikumu Nr. 630 8. punktam, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota 

persona iekšējos normatīvajos aktos nosaka: 

1) kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem 



pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai 

nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību; 

2) kārtību, kādā institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu 

konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas 

funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai; 

3) amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību, tai skaitā nosakot šo atļauju 

pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri 

pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana 

joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.pantu 

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā" 20.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 

17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 

8.3.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Līga 

Zalāne, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (14 balsis), 

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

1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu 

konflikta riska novēršanai Krustpils novada pašvaldībā” (pielikumā). 

2. Krustpils novada iestāžu vadītājiem nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas izveidi, 

pilnveidošanu un uzturēšanu konkrētā iestādē. 

3. Informēt pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūru vadītājus, kuriem ir tiesības un 

pienākums iekšējās kontroles sistēmas īstenošanā izmantot noteikumus “Noteikumi 

par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils novada 

pašvaldībā”. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

No sēžu telpas iziet deputāte Līga Zalāne. 
 

 

16. 

Par konkursa    “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

nolikuma  apstiprināšanu 

 

 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

B.Voltmane  lūdz precizēt atsevišķus nolikuma punktus. Deputāti precizējumus atbalsta. 

A.Vetere jautā par finansējuma līguma 3.4.punktu, paskaidro I.Jaševs. A.Vetere norāda, 

ka būtu nepieciešams precīzāks skaidrojums. Izsakās I.Jaševs, K.Pabērzs.  I.Jaševs norāda, ka 

līgums sastādīts atbilstoši nolikumā minētajām prasībām. 

 

 Krustpils novada pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko darbību novada administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu īsteno konkursa izsludināšanu, kas kalpotu, ka 

atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

10.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa „Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai nolikumu. (Pielikumā nolikums un ar nolikumu saistītie pielikumi).  

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. 

 

 

17. 

 Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo M.Alksne. 

 

 Krustpils novada pašvaldība 2019.gada janvārī ir saņēmusi divus iesniegumus par 

zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  5668 001 0089  (platība 

7,3 ha) “Leināni” Krustpils pagastā.  

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Solīšanu sāk no neatkarīga vērtētāja noteiktās nomas maksas apmēra, kas 

noteikts šo noteikumu 40.punktā paredzētajā kārtībā . Nomas līgumu slēdz ar personu, kura 

nosolījusi augstāko nomas maksu"; LR likuma ”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma ”Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Felss, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 06.martā  zemes vienībai (nomas platība 

7,3 ha) ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089 “Leināni”, Krustpils pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 420,00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot 2019.gada 6.februāra A. B., personas kods [dzēsts],  iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 5”-4, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 



Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā    Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā pēc adreses “Kūkas Nr. 5”-4, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu 

līgumu uz vienu gadu 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam nav citas dzīvesvietas, nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  12.panta 

pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. B., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr. 5”-4, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads,  uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. A. B., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 5”-4, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā, 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. B., neizpilda šo nosacījumu, 

tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz 

attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. B., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

      

 

19. 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 

28.decembra domes lēmumā (protokols Nr. 15., 9.p.)”Par dzīvojamās telpas īres tiesību 

piešķiršanu komunālā dzīvoklī Mežāres  pagastā” 

  

 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Domes lēmumā ir pieļauta kļūda,   D. R. piešķiramā komunālā dzīvokļa adresē, konkrēti 

lēmuma 1.punktā. Līdz ar minēto, labojams minētais lēmuma punkts. 



 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

- Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 72. panta pirmo daļu, 

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- 

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

 Labot kļūdu Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 28.decembra domes lēmumā 

(protokols Nr. 15., 9.p.)”Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī 

Mežāres  pagastā” 1.punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

“1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības  komunālajā dzīvoklī Nr.2 dzīvojamā mājā 

“Rozessala 10”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar koplietošanas telpām uz vienu 

istabu, uz vienu gadu D. R., personas kods [dzēsts], ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, 

ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma.”” 

 

 
20. 

Par  telekomunikācijas torņa  izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu 

 

 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. K.Pabērzs  lūdz izpilddirektoru noskaidrot par līguma slēgšanu Vīpes 

pagastā. 

 

Krustpils novada pašvaldības īpašumā  “Kūkas”-36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, kadastra nr. 5670 005 0236 (turpmāk tekstā - Īpašums),  izvietots telekomunikāciju 

tornis. 

 Torņa  izvietotājs ir SIA “Techno-Tecnology”, reģistrācijas Nr.55403022021, juridiskā 

adrese Čiekuru iela 6, Jēkabpils, LV- 5201, ar kuru pašvaldība ierosina slēgt nomas līguma 50 

EUR mēnesī, neieskaitot PVN 21%.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot likumā  Elektronisko sakaru likumā 

un 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko 

sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas 

tīkla attīstība)”” noteikto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar SIA “Techno-Tecnology”, reģistrācijas 

Nr.55403022021,  juridiskā adrese Čiekuru iela 6, Jēkabpils, LV- 5201 par Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Kūkas”-36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads,  

kadastra nr. 5670 005 0236 daļā izvietotā torņa  iznomāšanu uz 20 gadiem.  

2. Noteikt lēmuma 1.punktā minētajam nekustamajam īpašumam nomas maksu EUR 50 

EUR mēnesī, neieskaitot PVN 21%. 

 

 Sēžu zālē atgriežas deputāte Līga Zalāne. 

 

 

 

 

 



21. 

Par zemes ierīcības projekta „ Reiņakalns” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: 

”Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2019.gada 31.janvāra 

iesniegumu Nr.018-2019 par zemes ierīcības projekta ”Reiņakalns”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ” Reiņakalns”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru [dzēsts],  uzsākts pēc tā īpašnieka A. Z., adrese: [dzēsts], 

Jēkabpils, LV-5201; 2019.gada 14.janvāra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ar platību 10,5 ha. Uz tās atrodas zemesgrāmatā nereģistrētas citai 

personai piederošas 3 / trīs /saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], [dzēsts]  un 

[dzēsts].  Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] – 

ar platību 10,5 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. 

gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 1, p.2 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu Variešu pagastā /[dzēsts], “Reiņakalns”/”).      Līdz projekta izstrādes uzsākšanai 

nekustamā īpašuma “Reiņakalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] zemes 

robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un 

projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes 

vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Reiņakalns”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], ar platību 10,5 ha  divās 

zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-   platība 1,1 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-   platība 9,4 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Reiņakalns” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-  platība 1,1 

ha; atstājams nosaukums un adrese  “Reiņakalns”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-  platība 9,4 

ha piešķirams jauns nosaukums „Mežreiņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 

26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 1, p.2 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā /[dzēsts], 

“Reiņakalns”/”) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 



Nr.468) 2019.gada 31.janvāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ” Reiņakalns” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Reiņakalns”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Reiņakalns”( nekustamā īpašuma kadastra 

numurs  [dzēsts]), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [dzēsts], ar platību 10,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1un nr.2).  

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-  

platība 1,1 ha; atstāt nosaukumu un adresi  “Reiņakalns”, Variešu pagasts,  Krustpils novads 

un zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]-  

platība 9,4 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Mežreiņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads un 

Zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta „ Runči” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunas 

iela13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, sertificēta  zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629,izdots 21.12.2017., derīgs līdz 20.12.2022.) 

2019.gada 08.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Runči”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Runči”, Kūku pagastā, Krustpils novadā, ar 

kadastra numuru 5670 008 0108 uzsākts pēc īpašnieka D. S.-A.  2018.gada 14.decembra 

iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]– ar platību 5,04 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018. gada 14.novembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 14, p.6).  Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


kurai izstrādāts zemes ierīcības projekts, pēc kadastra informācijas datiem atrodas dzīvojamā 

māja ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] un sešas saimniecības ēkas.  Līdz projekta izstrādes 

uzsākšanai nekustamā īpašuma “Runči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]zemes 

robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un 

projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana atbilstoši MK 

2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Runči”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], platību 5,04 ha  divās zemes 

vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi no apbūvētās (pagalma) platības . Projektēto zemes 

vienību platība ir 0,46 ha un 4,58 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Runči” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 0,46 ha atstājams nosaukums  un adrese 

“Runči” Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([dzēsts])  - 4,58 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Virsotnes”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 

26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018.gada 14.novembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.14., p.6 )  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Runči”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads)” un projekta izstrādātāja SIA “LL Projekti”, sertificēta  zemes ierīcības darbu veicēja 

Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 08.februāra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta” “Runči” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Runči”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Runči”: nekustamā īpašuma  kadastra numurs  

5670 008 0108, atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 008 0108, platība 5,04 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 0,46 ha atstāt nosaukumu  un adresi 

“Runči” Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([dzēsts]) – 4,58 ha piešķirt jaunu nosaukumu 

„Virsotnes”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 

un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 



(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

23. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo I.Luksts.  K.Pabērzs secina, ka rodoties šādai situācijai, pašvaldībai būs jānosaka 

pieteikšanās termiņi, pēc tam iespējams būs jārīko izsole. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts R. Ģ. (turpmāk - iesniedzējs), personas kods  

[dzēsts], dzīvesvieta [dzēsts], Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē Krustpils 

pagastā 2019. gadam. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) konstatē, ka pašvaldībā iesniegumi 

uz 5 murdu Krustpils pagasta teritorijā zvejas limitu, iesniegti pašvaldībā 2018.gada 

4.decembrī, pašvaldībā reģistrēti ar  numuru: 2.5-1/18/2554; 2.5-1/18/2555; 2.5-1/18/2556; 2.5-

1/18/2557 un 2.5-1/18/2558. Iesniedzēja iesniegums, pašvaldībā reģistrēts  2018.gada 

10.decembrī ar numuru 2.5-1/18/25618. Turklāt, par Iesniedzēja iesniegumu, lūgts precizējums, 

kurš no Iesniedzēja saņemts 2019.gada 14.janvārī un pašvaldība  2019.gada 14.janvārī  ar 

numuru 2.5-1/19/135.   

Par 2018.gada 4.decembra iesniegumiem, atbildīgais pašvaldības darbinieks sagatavoja 

lēmumu projektu uz kārtējo pašvaldības Tautsaimniecības  un attīstības komitejas sēdi, kas 

notika 2018.gada 12.decembrī.  Ar 2018.gada 19.decembrī sēdes lēmumu protokols Nr. 14., 

17.-21.punktam “Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos” pieņemtiem domes 

lēmumiem, izņemts viss Krustpils pagastā Daugavas upē zvejas limits ar  murdiem skaits.  

Iesniedzējs, par esošo situāciju tika informēts. Iesniedzējam, pašvaldība piedāvāja  

pieņemt Daugavas upē, Kūku un Vīpes pagasta teritorijā neizmantotos zvejas limitus. 

Pašvaldībā, saņemti iesniegumi no Iesniedzēja ģimenes locekļiem, kuriem lūgumi tika 

apmierināti un attiecīgi zvejas limiti piešķirti. 

Iesniedzējs, tika uzaicināts uz  pašvaldības Tautsaimniecības  un attīstības komitejas 

2019.gada 13.februāra sēdi, izteikt viedokli par to, ka Iesniedzēja lūgums netiek apmierināts 

par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa tiesību nomu Daugavas upē Krustpils pagasta teritorijā, kur 

ir Iesniedzēja dzīvesvieta. 

Līdz šim, pašvaldībā  nebija gadījumu, ka visi zvejas limiti uz  iznomājamo zvejas rīku 

(murda), būtu izņemti, līdz ar to  netika atteikt iesniegumu. Ņemot vērā, ka Iesniedzējs lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Daugavas upē, Krustpils pagastā, pašvaldība 

Iesniedzēja lūgumu nevar apmierināt, jo zvejas vietā ir beidzies limits 2019.gadam.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, kā arī saskaņā ar 

2010.gada 30.marta vienošanos starp Aizkraukles novadu, Pļaviņu novadu, Kokneses novadu, 

Jaunjelgavas novadu, Salas novadu un Krustpils novadu murdu skaits nepārsniedz konkrētai 

ūdenstilpei noteikto kopējo limitu- Krustpils pagastā 5 murdi.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, kā arī uz Krustpils novada domes 

2018.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu, kurā tika piešķirts 5 murdu limits zvejai 

Krustpils pagastā, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- 

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

1. Nepiešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam R. Ģ., personas kods  [dzēsts], 

dzīvesvieta „[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē, Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

24. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. Ģ., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta 

„[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē Vīpes pagastā 2019. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Ivetai Ģēvelei, personas kods 

[dzēsts], dzīvesvieta „[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 



25. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā E.Serkova, atbild I.Luksts. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts K. Ģ., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta 

„[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē Kūku pagastā 2019. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam K. Ģ., personas kods [dzēsts], 

dzīvesvieta „[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

26. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts K. G.,  p.k. [dzēsts], dzīvesvieta „[dzēsts]’’, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē Kūku pagastā 2019. gadam. 



Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis 

Stars, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam K. G.,  p.k. [dzēsts], dzīvesvieta 

„[dzēsts]’’, Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

27. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā  03.01.2019. saņemts nekustamā īpašuma “[dzēsts]”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieces K. K. (reģistrēts ar Nr.2.1-11.2/19/19) rakstveida 

iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu D. J., personas kods [dzēsts], jo 

neesot tiesiska pamata būt deklarētam adresē  “[dzēsts]”, Vīpes   pagasts, Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka D. J., personas kods [dzēsts], no 

1999.gada 19.maija ir deklarējis dzīvesvietu “[dzēsts]”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-

5238. 

Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vīpes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000123816, kadastra numurs Nr. [dzēsts], “[dzēsts]”, Vīpes pagasts, 

Jēkabpils rajons, ieraksts liecina, ka 2005.gada 13.aprīlī mainījušies nekustamā īpašuma 

“[dzēsts]”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, īpašnieki, un īpašuma tiesība nostiprināta K. K.. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 



Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  D. J. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 

2019.gada 18.janvārim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats būt 

deklarētam adresē  “[dzēsts]”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 2019.gada 

7.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/19/17 nosūtīts uz D. J. 

deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- 

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

1. Anulēt ziņas par D. J., personas kods [dzēsts],  deklarēto dzīvesvietas adresi “[dzēsts]”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot D. J.. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

28. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

 

 Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata D. A., personas kods [dzēsts], 2019.gada 6.februāra iesniegumu (Krustpils 

novada pašvaldībā reģistrētu 11.02.2019. ar nr.2.1-11.1/19/336), par  dzīvojamās telpas īres 

līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Kūkas Nr.4”-2, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu uz 

gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs parāda.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, 

īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta 

saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  



 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 

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

1. Pagarināt  ar D. A.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/17/96 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot D. A. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar D. A. uz lēmumā minēto termiņu un 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

 

29. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 
 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata I. Š. (turpmāk -Iesniedzēja), personas kods [dzēsts],  2019.gada 11.februāra 

iesniegumu (Krustpils novada pašvaldībā reģistrētu 12.02.2019. ar Nr.2.1-11.1/19/347), par  

dzīvojamās telpas īres līguma piešķiršanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Māja Nr.3”-14, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai nepieder nekustamais īpašums.  

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt piešķirt īres tiesības 

pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Māja Nr.3”-14, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads   

uz   gadu, ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs parāda. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un  to, ka Iesniedzējai pašvaldības administratīvajā 

teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. Iesniedzējai, 

atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir tiesīga saņemt palīdzību 

dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta 

piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta 

trešo daļu; 



 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā I. Š., uz dzīvokli pēc 

adreses “Māja Nr.3”-14, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  uz  vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt īres līgumu, ja nav maksājumu kavējuma. 

2. I. Š., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja I. Š. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar I. Š. uz lēmumā minēto termiņu un tādu pašu termiņu, 

ja nav īres maksājuma kavējuma, nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu.   

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

 

30. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata R. S. (turpmāk -Iesniedzējs), personas kods [dzēsts],  2019.gada 12.februāra 

iesniegumu (Krustpils novada pašvaldībā reģistrētu 12.02.2019. ar Nr.2.1-11.1/19/344), par  

dzīvojamās telpas īres līguma piešķiršanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Rozessala 31”-

11, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam  nepieder nekustamais īpašums.  

 Pagasta pārvaldes vadītāja izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt piešķirt īres tiesības 

pašvaldībai piederošam dzīvoklim Rozessala 31”-11, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils 

novads   uz   gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs parāda. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un  to, ka Iesniedzējam pašvaldības administratīvajā 

teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. Iesniedzējs, 

atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir tiesīgs saņemt palīdzību 

dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 



gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta 

piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta 

trešo daļu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā R. S., uz dzīvokli pēc adreses 

Rozessala 31”-11, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads  uz  vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt īres līgumu, ja nav maksājumu kavējuma. 

2. R. S., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja R. S. 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš  ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums 

zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai 

personai.  

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar R.  S. uz lēmumā minēto termiņu un tādu pašu 

termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma, nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu.   

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 

19, LV-3007). 

 

 

31. 

Par automašīnas VW CARAVELLE  

(reģistrācijas numurs HZ 3057) pārdošanas rezultātu 

 

 
 Ar 2019.gada 23.janvāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1., 5.) 

(turpmāk- domes lēmums), nodots atsavināšanai  izsolē transportlīdzeklis  VW CARAVELLE, 

1.reģistrācijas datums 29.01.2001., valsts reģistrācijas numurs HZ 3057, par cenu 2050 EUR 

apmērā. 

 Latvijas Vēstnesī izsole izsludināta 31.01.2019. Pieteikšanās termiņā līdz 2019.gada 

13.februārim pieteicās viens dalībnieks, pēc 1 (pirmā) soļa  nosolīšanas, par pēdējo nosolīto 

cenu  2100 EUR, transportlīdzekli nosolīja L. V.. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo 

daļu; 7.pantu; 15.pantu; 17.pantu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (14 

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

 

1.  Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas-  transportlīdzekļa VW CARAVELLE, 

1.reģistrācijas datums 29.01.2001., valsts reģistrācijas numurs HZ 3057, izsoles 

rezultātus,  automobili ieguva solītāja – L. V., personas kods [dzēsts],  par  cenu 

2100 EUR. 

2. Nosolītā cena samaksājama divu nedēļu laikā pēc izsoles. 



3. Šis lēmums zaudē spēku, ja solītājaa vainas dēļ pirkuma līgums netiek noslēgts. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  I.Stupānei  sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta „ Grantiņi” apstiprināšanu 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunas 

iela13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, sertificēta  zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629, izdots 21.12.2017., derīgs līdz 20.12.2022.) 

2019.gada 15.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Grantiņi”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Grantiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru [dzēsts] uzsākts pēc īpašnieces R. L.  2018.gada 11.decembra 

iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]– ar platību 10,4 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018. gada 11.decembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 15, p.4).  Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], 

kurai izstrādāts zemes ierīcības projekts, pēc kadastra informācijas datiem atrodas dzīvojamā 

māja ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] un piecas saimniecības ēkas.  Līdz projekta izstrādes 

uzsākšanai nekustamā īpašuma “Grantiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] 

zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM 

un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā , nav piesaistes LKS 92 TM koordinātu 

sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana atbilstoši 

MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019, iegūstot precīzus digitālos datus. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Grantiņi”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], platību 10,4 ha  divās zemes 

vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi no apbūvētās (pagalma) platības. Projektēto zemes 

vienību platība ir 1,2 ha un  9,2 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Grantiņi” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 1,2 ha atstājams nosaukums  un adrese 

“Grantiņi” Vīpes pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.atdalāmā projektētā zemes vienība Nr.2  ([dzēsts])  - 9,12 ha tiks pievienota zemesgrāmatā  

reģistrētam īpašumam, piešķirams nosaukums „Plūdoņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 

26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018.gada 11.decembra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr.15,. p.4 )  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Grantiņi”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA “LL Projekti”, sertificēta  zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 15.februāra iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta” “Grantiņi” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara Kauranena 



sagatavoto zemes ierīcības projektu “Grantiņi”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne (13 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Grantiņi”, nekustamā īpašuma  kadastra numurs  

[dzēsts]6, atrašanās vieta – Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [dzēsts], platība 10,4 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 1,2 ha atstāt nosaukumu  un adresi 

“Grantiņi” Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([dzēsts]) – 9,2 ha piešķirt nosaukumu „Plūdoņi”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 

un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Pielikumā- grafiskā daļa 

Deputāte Daina Kalve, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalījās attiecīgā lēmuma 

pieņemšanā. 

 

 

33. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2019. gadā 

 

Ziņo  B.Voltmane 

 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 2018. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un 

skolēnu skaitu uz 2019. gada 1. Janvāri,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga Zalāne 

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

  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 

2019. gada 1. janvāra, saskaņā ar 2018. gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem 

(Pielikums): 
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Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 146,58 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas 

137,84 

 

Krustpils pamatskola 83,20 

Sūnu pamatskola 92,17 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 90,65 

Mežāres pamatskola 166,95 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 123,18 

Variešu sākumskola 115,20 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 113,24 

Vīpes pamatskola 151,63 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 98,28 

 

 

34. 

Par zemes ierīcības projekta „ Upsargas” apstiprināšanu 

 

Ziņo M.Alksne. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese:Aldaunas 

iela13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, sertificēta  zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629, izdots 21.12.2017., derīgs līdz 20.12.2022.) 

2019.gada 18.februāra iesniegumu Nr.042-2019 par zemes ierīcības projekta ”Upsargas”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Upsargas”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru [dzēsts] uzsākts pēc Variešu pagasta Daģes Z/s “Bites”, 

reģistrācijas Nr.45401008534, juridiskā adrese: “Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-

5236, pilnvarota pārstāvja Ārija Daģa 2019.gada 31.janvāra iesnieguma. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. 

gada 31.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokols  Nr. 2, p.21 ”Par atļauju izstrādāt zemes 

ierīcības projektu Variešu pagastā /[dzēsts] un [dzēsts],Upsargas/”). Nekustamais īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]– ar 

platību 12,9 ha un apbūvētas zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]– ar platību 

7,3 ha. Uz zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], pēc kadastra informācijas 

datiem atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] un trīs saimniecības ēkas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts abām zemes vienībām. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai 

nekustamā īpašuma “Upsargas” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [dzēsts] un [dzēsts] 

zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM 

un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā , nav piesaistes LKS 92 TM koordinātu 

sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana atbilstoši 

MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019, iegūstot precīzus digitālos datus. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašumu „Upsargas”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā. 1) Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], ar platību 7,3 ha  

sadalīt trīs zemes vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi  un meža zemi no apbūvētās 

(pagalma) platības. Grafiskajā pielikumā projektēto zemes vienību platība : 



 Nr.1, kadastra apzīmējums [dzēsts]-  1,7 ha (apbūvēta zeme), 

 Nr.3, kadastra apzīmējums [dzēsts] -  3,0 ha (aramzeme). 

 Nr.6, kadastra apzīmējums [dzēsts]-   2,6 ha (mežs),   

2) Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [dzēsts], ar platību 12,9 ha  sadalīt trīs zemes 

vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi  un meža zemi. Grafiskajā pielikumā projektēto zemes 

vienību platība : 

 Nr.2, kadastra apzīmējums [dzēsts] - 4,0 ha (aramzeme), 

 Nr.4, kadastra apzīmējums [dzēsts]-  6,3 ha (aramzeme). 

 Nr.5, kadastra apzīmējums [dzēsts]-  2,6 ha (mežs). 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Upsargas” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem, adresi un nosaukumiem: 

1. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 1,7 ha atstājams nosaukums  un 

adrese “Upsargas” Variešu pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.Atdalāmajām projektētām zemes vienībām Nr.2  ([dzēsts])  - 4,0 ha, Nr.3 ([dzēsts]) -  3,0 ha 

un Nr.4 ([dzēsts]) -  6,3 ha piešķirams nosaukums „Upsarglauki”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.Atdalāmajām projektētām zemes vienībām Nr.5  ([dzēsts])  - 2,6 ha un Nr.6 ([dzēsts]) -  2,6 

ha piešķirams nosaukums „Mākoņmeži”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 

26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.2,. p.21 ) ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā /[dzēsts] 

un [dzēsts],Upsargas/”un projekta izstrādātāja SIA “LL Projekti”, sertificēta  zemes ierīcības 

darbu veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 18.februāra iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta “Upsargas” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara Kauranena 

sagatavoto zemes ierīcības projektu “Upsargas”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Felss, Kārlis Stars, Līga 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Upsargas”, nekustamā īpašuma  kadastra 

numurs  [dzēsts], atrašanās vieta –Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [dzēsts], platība 7,3 ha  un [dzēsts], platība 12,9 ha sadalīšanai sešās zemes 

vienībās. 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([dzēsts]) – 1,7 ha atstāt nosaukumu  un 

adresi “Upsargas” Variešu pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajām projektētām zemes vienībām Nr.2  ([dzēsts])  - 4,0 ha, Nr.3 ([dzēsts]) -  

3,0 ha un Nr.4 ([dzēsts]) -  6,3 ha piešķirt nosaukumu „Upsarglauki”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 



4. Atdalāmajām projektētām zemes vienībām Nr.5  ([dzēsts])  - 2,6 ha un Nr.6 ([dzēsts]) 

-  2,6 ha piešķirt nosaukumu „Mākoņmeži”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

6. Noteikt, ka, veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 

un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

7. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

Dažādi jautājumi -  Ziņo K.Pabērzs.  

 

Sēdi slēdz plkst.11:45 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

                                  21.02.2019. 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 

                                 21.02.2019. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada  20.februārī                                                                                  

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20. februāra lēmumu 

(sēdes protokols  Nr. 2., 2.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/1  

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

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

pašvaldībā”” 

 

 Izdoti saskaņā ar  likuma 

 “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
 

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

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot saistošo noteikumu 12.punktā vārdus “un izglītības izziņu par to, ka bērns 

uzsāks mācības 1.klasē”; 

2. Svītrot saistošo noteikumu 12.
2
 punktā vārdus “uzrādot izglītības iestādes izziņu”; 

3. Papildināt saistošo noteikumu 15.punktu aiz vārda “izciešanas” ar tekstu “izņemot 

personas, kuras izcietušas īslaicīgas brīvības atņemšanas sodu”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada  20.februārī                                                                                  

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019. gada 20. februāra lēmumu 

 (sēdes protokols Nr. 2.,  2.punkts ) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/ 1 

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

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

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešams veikt grozījumus iepriekš izdotajos 

saistošos noteikumus, nosakot izglītības pabalsta 

pieprasītājiem atvieglotus noteikumus un nosakot 

ierobežojumu pabalsta saņēmējiem, kuri atgriezušies 

pēc īslaicīgas soda izciešanas. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Informāciju par pabalsta pieprasītāja bērna mācību 

iestādi, sociālie darbinieki var iegūt izmantojot 

pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas 

sistēmā (SOPA) pieejamos datus. 

2. Ierobežojums saņemt pabalstu personām, kuras 

atgriezušās no ieslodzījuma vietas pēc īslaicīgas soda 

izciešanas, kurš bijis noteikts uz laiku līdz trim 

mēnešiem.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2019. gada budžetā plānotie materiālā pabalsta 

izdevumi nepārsniegs plānotās izdevumu summas 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un 

Krustpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 
APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019.gada 20.februāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 2., 3.punkts) 

 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem”  saistošo 

noteikumu 1.punktā norādītajā maksas pakalpojumu cenrādī jaunā redakcijā : 

„Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža”  sniegtie maksas pakalpojumi 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma raksturojums Maksa (EUR bez PVN) 

 

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā vienam 

klientam ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

18,00* 

1.2. Uzturēšanās maksa vienam klientam vienvietīgajā 

istabiņā ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

19,80 

1.3. Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā nonākušām 

ģimenēm ar bērniem vienai personai diennaktī 

18,00 

1.4. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas 

sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (pilns 

pakalpojumu grozs) 

18,00 

1.5. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas 

sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (klients nāk 

ar saviem medikamentiem, apģērbu) 

16,50  

 

 

1.6. Uzturēšanās maksa vienam klientam dienas sociālās 

aprūpes nodrošināšanai dienā 

10.00 

2. Transporta pakalpojumi, telpu un inventāra nomas 

maksas 

 

2.1. Volkswagen Crafter automašīnas noma (par 1 km 

nobraukumu) 

    

0.56 
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2.2. Aršana ar traktoru MTZ-82 (ha) 46.00 

2.3. Kultivēšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 23.20 

2.4. Vagošana, vagu dzīšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 19.60 

2.5. Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās diennaktī 7.00 

2.6. Funkcionālās gultas noma mēnesī 14.00 

2.7. Riteņkrēsla noma mēnesī 7.00 

2.8. Rollatora, staiguļa noma mēnesī 4.00 

2.9. Kruķu noma mēnesī 3.00 

2.10. Spieķa noma mēnesī 1.50 

3. Pārējie pakalpojumi 

3.1. Viena kg veļas mazgāšana juridiskām  un fiziskām 

personām  

1,50 

3.2. Dušas pakalpojums (1 reize) 2.52 

3.3. Nelaiķa ģērbšana 30.00 

 

* pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 

veido starpību starp Aģentūras noteikto un faktisko pensijas lielumu (Saistošo noteikumu 

Nr.2011/4 "Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” nolikums" 6.1.4.punkts).” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           K.Pabērzs 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 
APSTIPRINĀTS 

             ar Krustpils novada  domes 

                                                                                        2019. gada 20.februāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 2. , 3.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2019/2  

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem izstrādāti, pamatojoties uz 

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

un 17.panta otro un ceturto daļu. Izdoti, lai 

noteiktu kārtību atlaides piemērošanai maksas 

pakalpojumiem.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus, sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi, nosakot maksāšanas kārtību, tādējādi 

efektīvi izmantojot līdzekļus, veicinot 

ilgtermiņa sadarbību, nodrošinot sabiedrības 

vajadzību apmierināšanu pēc pakalpojumiem.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Budžeta ietaupījums vai palielinājums nav 

precīzi prognozējams. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTA 

 ar Krustpils novada domes 

20.02.2019.sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 2., 5.p.)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Krustpils novads 

 Autoceļu un ielu uzturēšanas programma  
 

 

(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

 



Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programma 2019. gadam 

 

 1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Ievērojot patreizējās finansiālās iespējas galvenais uzdevums ir nodrošināt Krustpils 

novada autoceļu un ielu uzturēšanu apmierinošā stāvoklī, ievērojot: - LR Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 633 no 14.10.2014. „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - LR Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”; - LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 173 no 

11.03.2008. „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” un 12.06.2013 “Krustpils novada pašvaldības „Autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu specifikācijas”:  

1.2. Iedalītās mērķdotācijas 2019. gadam ir 282 024.00 Euro, mērķdotāciju atlikums no 

2018. gada 195 796.00 Euro.  

1.3. Krustpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2019. gadam (pielikums Nr.1)  un 2019.-2021. gadam (pielikums Nr. 2) 

  

2. Autoceļu un ielu uzturēšanas prasības un nosacījumi  

2.1. Krustpils novada pašvaldība ir veikusi vizuālās satiksmes skaitīšanu uz pašvaldības 

ceļiem un ielām, kuru iesniegusi VAS Latvijas valsts ceļi diennakts vidējās satiksmes 

intensitātes aprēķināšanai, un ir saņēmusi satiksmes intensitātes aprēķinu. 

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitātes aprēķina rezultātus. 

2.2. Lai veiktu autoceļu un ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami sekojoši dokumenti:  

2.2.1. uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas; 

2.2.2.autoceļu un ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;  

2.2.3. ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas- pieņemšanas žurnāls.  

2.3. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos pašvaldība nodrošina autoceļu un ielu 

uzturēšanas prasību izpildes kontroli: 

 - uz C uzturēšanas klases autoceļiem- reizi ceturksnī;  

 - uz D uzturēšanas klases autoceļiem- reizi pusgadā.  

 

3. Mērķdotāciju izlietojums 2019. gadā. 

(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 23, MK Nr. 763 no 2015.22.12.)  

 

Nr. 

p.k. 

                    Mērķdotācijas izlietošanas mērķis            Summa 

            Euro 

23.1. Pašvaldības ceļu un ielu  uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas 

darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai, ceļu kā 

inženierbūvju  deklarēšanai VZD. 

293 649,00 

23.2. Pašvaldības ceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, 

pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai, kā arī ES struktūrfondu autoceļu un ielu 

projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību 

73 431,00 



līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla 

finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksai. 

23.3. Zemes izpirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un 

ielas, kā arī bankas kontu apkalpošanas izmaksu segšanai.  

0.00 

                                            

                                                                    Plāns 2019. gada                    

                                                            atlikums no 2018.gada 

Kopā 

 

282 024,00  

  195 796,00 

477 820,00 

 

4. Periodiskās uzturēšanas darbi 2019. gadā 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, periodiskās uzturēšanas darbi 2019. gadā plānoti 

izmatojot LAD projektus, piesaistot līdzfinansējumu no uzkrātā rezerves fonda un meķdotācijā 

piešķirto finansējumu.  

 

5. Ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā  

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 

būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai 2019. gadā paredzēti 367 080,00 Euro. 

Piešķirtās mērķdotācijas tiks izlietotas atbilstoši 2013. gada “Autoceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu tehniskajai specifikācijai”. Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, 

rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai darbi tiek veikti atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  

 

5.1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas 

uzturēšana ziemā  

Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā, pirmkārt nodrošināt autoceļu attīrīšanu no sniega, 

sniega sanesumu likvidēšanu tā, lai netraucētu satiksmi – bērnu nokļūšanai skolā, piena 

savākšanai, specializētā transporta (VGUD, neatliekamās medicīniskās palīdzības transports)  

piekļuvi objektiem un iedzīvotāju nokļūšanai uz darbu. Autobusu pieturvietu attīrīšana no 

sniega, sniega novākšana no tiltiem. Gājēju celiņu attīrīšana no sniega. Slīdamības 

samazināšana ar smilšu un sāls maisījumu pēc nepieciešamības. Vadoties pēc Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”  pašvaldībā tika apstiprinātas autoceļu 

uzturēšanas klases ziemai un vasarai. Ņemot vērā autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu 

satiksmes intensitāti, autoceļa segumu un tehnisko stāvokli, pašvaldības autoceļi atbilst D 

uzturēšanas klasei.  

 

5.2. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana 

Caurteku attīrīšana no sanesumiem, sīko bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās un 

caurtekās. Tiltu brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana 

visiem novada tiltiem. 

 

5.3. Satiksmes organizēšana  

 

Regulāri tiek pārbaudītas ceļa zīmes uz pašvaldības ielām un ceļiem: vai nav sabojātas, 

vai nolauztas. Savlaicīgi tiek novērsti ceļa zīmju bojājumi. Tiek veikta brauktuves apzīmējumu 

atjaunošana.  

 

5.4. Seguma uzturēšana 

 Autoceļu grants seguma planēšanu veikt vismaz 3 reizes gadā. Ziemā autoceļus attīrīt no 

sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. Galvenās prasības atbilstoši 



Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”:  

1. bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno ne 

vēlāk kā triju diennakšu laikā;  

2. satiksmei bīstamie gadījuma priekšmeti no autoceļa asfalta seguma jānovāc 

nekavējoties pēc to atklāšanas;  

3. satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda 2 nedēļu laikā; 

4. grants segumu profilē rudenī pirms sala iestāšanās un pavasarī, apžūstot zemes klātnei 

pēc atkušņa. Seguma malās nedrīkst būt valnis. Uz seguma nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai 

vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. 

 

5.5. Autoceļu kopšana  

Regulāri tiek apsekoti, konstatēti un savlaicīgi novērsti ceļu izskalojumi un avārijas 

bedres. Pēc apsekošanas datiem regulāri tiek uzturēts ceļu un ielu segums, ievērojot autoceļu un 

ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskos noteikumus. 

Mehanizēta zāles pļaušana, notiek divas reizes gadā. Veikt nepieciešamos operatīvās 

kopšanas darbus. Krūmu atvašu pļaušana. Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ceļa joslās.  

 

5.6. Autoceļu apsekošana 

Veikt autoceļu pārraudzīšanu, pēc sastādītā autoceļu apsekošanas grafika un pēc dabas 

stihijām. Prasības valsts un pašvaldību autoceļu kopšanai Ministru kabineta noteikumi Nr. 224. 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli” no 09.03.2010.: 

1. uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu 

šķēršļu novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojuma uzstādīšana jāuzsāk 

nekavējoties pēc to atklāšanas; 

2. autoceļa nomalēs un nogāzēs nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu 

stāvēšana, kravu un gadījuma priekšmetu atrašanās, kas var radīt draudus satiksmes drošībai. 

Atklājot šādus gadījumus, bīstamā vieta nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm 

un norobežojumiem. Nomales jāatbrīvo no tiem 2 nedēļu laikā;  

3. autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem 

autoceļa segas konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš un sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem    

2 mēnešos; 

4. drenāžas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Jāiztīra līdz ziemas sezonai; 

5. autoceļa nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5%, nomales profilē 

rudenī pirms sala iestāšanās. 

  

5.7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana 

 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, paredzēta tikai minimāli nepieciešamā celiņu un veloceliņu 

uzturēšana. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  K.Pabērzs  

 

 

 
  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada  20.februārī                                                                                  

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada  pašvaldības domes 

20.02.2019. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2., 7.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2019/3 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „ Likums par budžetu un finanšu vadību” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada pašvaldības 

funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2019. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2019. gadam ieņēmumos 

EUR  7 975 464, saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,  un 15.pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam izdevumos EUR 

9 441 710, saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., un 15.pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 635 932  saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2019. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam ieņēmumos EUR  

998 630,  saskaņā ar 12., 13.  un 14.pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam izdevumos EUR 1 

290 230, saskaņā ar  12., 13.  un 14.pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR  - 12 261  saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                          K.Pabērzs 
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Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības  

20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/3 

 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 

6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads atrodas 

Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā.  

Krustpils novada kopējā platība ir 812,2 km
2
 un kopējais iedzīvotāju skaits ir 6052 

(PMPL, 01.01.2018.).  

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis augsts bezdarba līmenis. Tomēr 

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarba līmenis atkal ir palielinājies. Nodarbinātības valsts 

aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2018. gada 31. decembri Krustpils novadā 

bezdarba līmenis bija 5,3%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 6,2% un valstī kopumā – 

6,4%.  

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena 

speciālā internātpamatskola un 5 pamatskolas. Krustpils novadā izglītību nodrošina 

pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas 

un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres 

pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola, 

Antūžu speciālā internātpamatskola.  

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri – Antūžos un Medņos, 

kā arī 7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada iedzīvotāju 

vajadzības. 2019. gadā paredzēts vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres 

kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai.  

Krustpils novada dome, sagatavojot 2019. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās 

un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai.   

Krustpils novada pašvaldībai 2018. gada oktobrī ir apstiprinātas 2019. gada budžeta 

prioritātes: 

1.1.  Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas 

Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu 

ieviešanai; 

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu 

kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada 

attīstības programmas 2013.- 2019. gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā;  

1.2. Ceļu infrastruktūras uzlabošana; 

1.3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;  

1.4. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;  

1.5. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana. 

2019. gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc iedzīvotāju 

skaita uz 2018. gada 1. janvāri. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem 

par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2019. gada tiks segti no 

kopējā novada budžeta, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos. 

2019. gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu 

finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu (pielikums Nr.3) 



Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes - Antūžu speciālā internātpamatskola, 

pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, amatniecības centrs “Māzers”, Sociālais dienests un 

Bāriņtiesa -  budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā. 

Visi budžeta pieprasījumi 2019. gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijā. 

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu, kā arī  ieņēmumi no nekustamā 

īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem 

norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācijas. 

Antūžu speciālās internātpamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķa dotācija 

un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 

ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, 

valsts budžeta mērķa dotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (t.sk. iemītnieku 

pensijas). 

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas 

saistīts ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. 

Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu 

apmērā. 

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 7 975 

464, kas ir par EUR 425 215 mazāk nekā 2018. gada izpildes rādītāji. 2019. gada budžetā valsts 

budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija internātskolas 

uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā. 

 

 

 
1. attēls Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019. gada budžetā 

 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019. gadā plānoti EUR 2 523 672 kas ir 

par EUR 30 903 vairāk nekā 2018. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. 

gadā plānota EUR 1 457 723, savukārt 2018. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 

2 681 lielāks. 

 



 
2. attēls Izdevumu sadalījums 2019. gada budžetā pa funkcionālajām kategorijām 

 

Izdevumi 2019. gadam plānoti EUR 9 441 710 apmērā, kas ir par EUR 563 090 vairāk 

nekā 2018. gada izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju nodrošināšanai – 32% no 

visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi atpūtas un kultūras funkciju 

nodrošināšanai – 16%, bet sociālo funkciju nodrošināšanai – 19%. 2019. gada budžetā ir 

ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 872 068, kas saistīts ar to, ka 

plānots turpināt realizēt projektus, kam nepieciešams priekšfinansējums, piemēram, Lauku 

attīstības programmas 2014. - 2020. pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos" ietvarā projekta realizācijai. Kā arī plānots veikt Mežāres kultūras nama 

rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet 

projekta realizācijai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 422 230 EUR. 

2019. gada budžetā ir plānots turpināt segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 

100% apmērā tiem Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības iestādēs un 

pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet 

mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldība ir plānojusi turpināt 

nodrošināt brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. 

2019. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 48 215 EUR. 
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Pamatbudžets 
 

Krustpils novada pašvaldības (2. pielikums) plānotais administrācijas budžets plānots 

iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī 

savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2019. gadā ir 

ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organizāciju atbalstam.  

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 448 451, bet izdevumi 

EUR 464 312 (4. pielikums). Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma 

pārdošanas 40 000 EUR apmērā, kas tiks novirzīti pamatlīdzekļu iegādei un remontu veikšanai. 

Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2019. gadā 

Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek 

plānots uzstādīt trenažierus pie Atašienes vidusskolas, kā arī ar Ceļu fonda līdzfinansējumu 

veikt asfaltbetona seguma izbūvi Ceriņu ielā 19 801 EUR apmērā. No Dabas resursu nodokļa 

līdzekļiem Atašienes pagastā plānots turpināt veikt Marinzejas muižas parka inventarizāciju un 

tā labiekārtošanas projekta izstrādi par 7 000 EUR, kā arī tiks veikta lietus ūdeņu 

novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi 

draudzīgus risinājumus par 30 000 EUR. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas ēkas atjaunošana 

un energoefektivitātes paaugstināšana - Energoefektīvas apkures sistēmas izbūves projektēšana 

par 10 000 EUR arī tiek plānota no Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 766 413 apmērā, bet 

pagasta pārvaldes izdevumi (5. pielikums) EUR 844 216. 2019. gadā plānots veikt asfaltētā 

laukuma pie ēkas Kalmītes atjaunošanu par 24 000 EUR. Šajā gadā plānots turpināt projekta 

“Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” sagatavošanu 

būvniecībai, veicot būvprojekta sagatavošanu un būvniecību. Šī projekta realizācijai ir plānots 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē par 326 230 EUR. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 

Krustpils pagastā ir plānots veikt katlu mājas dūmi rekonstrukcija par 26 000 EUR. 2019. gadā 

tiks turpināta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils pagastā” īstenošana, 

pārbūvējot ceļu Prodsala – Uģērnieki. Šim projektam plānots saņemt ELFLA finansējumu.  

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 875 832, bet izdevumi (6. 

pielikums) EUR 871 783. No pamatbudžeta līdzekļiem plānots turpināt projekta “Gājēju un 

veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” būvniecību, kam plānots ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2019. gadā plānots ierīkot 

energoefektīvu apkures sistēmu Vecajā Sūnu skolā par 45 000 EUR un energoefektīva ielu 

apgaismojuma ierīkošanu Zīlānu ciemā – Sarmas, Dārzupītes un Meldru ielās par 30 000 EUR. 

Šajā gadā tiks turpināta un pabeigta projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Kūku pagastā” 

realizācija no Ceļu fonda, ELFLA finansējuma un Valsts kases aizņēmuma līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 398 778, bet izdevumi 

(7. pielikums) EUR 437 143. 2019. gadā ir plānots uzsākt SAM 4.2.2 projekta “Mežāres 

kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” 

īstenošanu. Pārējo daļu ir plānots segt ar aizņēmumu Valsts kasē par 422 068 EUR. 2019. gadā 

ir plānots arī saņemt ERAF atbalstu šī projekta realizācijai. No ceļu fonda līdzekļiem tiks 

turpināts īstenot projektu “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežāres pagastā”, veicot ceļu 

pārbūvi, saņemot ELFLA finansējumu 90% apmērā. 

Variešu pagasta pārvaldes 2019. gada ieņēmumi ir plānoti EUR 558 386, savukārt 

izdevumu (8. pielikums) daļa sastāda EUR 526 074. 2019. gadā ir plānots izveidot sētu bērnu 

rotaļu laukumam Antūžu ciemā, kam tiek novirzīti EUR 3 000 EUR, kā arī informācijas stendu 

uzstādīšanai visos pagasta ciemos par 2 000 EUR. Savukārt speciālajā budžetā paredzēti EUR 

25 000 katlu mājas rekonstrukcijai Variešu ciemā.  

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 320 589 apmērā, bet 

izdevumi (9. pielikums) EUR 369 887. Vīpes pagastā 2019. gadā plānota stāvlaukuma pretī 



pagasta pārvaldes ēkai rekonstrukcija – sākotnēji veicot projektēšanu un tad pārbūves darbus. 

Šī projekta realizācijai plānoti pamatbudžeta līdzekļi 20 000 EUR apmērā. No dabas resursa 

nodokļa ieņēmumiem plānota notekūdeņu attīrīšanas sistēmas pārbūve pie Vīpes pamatskolas 

par 25 000 EUR, un energoefektīva ielu apgaismojuma izveide Vīpes ciemā par 31 000 EUR. 

No speciālā budžeta līdzekļiem plānots 15 000 EUR nekustamā īpašuma Vālodzīte jumta un 

cokola siltināšanas un lietusūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas būvniecības 

dokumentu izstrāde.  

Antūžu speciālā internātskolas budžets plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta 

mērķa dotācija internātskolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai.  8 mēnešu 

ieņēmumi sastāda EUR 544 938, bet izdevumi EUR 543 015. 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2019. gadam plānoti  EUR 1 312 690, 

izdevumu daļa sastāda EUR 1 316 856. No 2018. gada 1. janvāra tika palielināta uzturēšanās 

maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 192 iemītnieki, no kuriem 9, 

kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 94 darbinieki. 
 

Speciālais budžets 

 
Speciālais budžets ieņēmumos 2019. gadam plānots EUR 998 630, kur mērķa dotācija 

ceļu un ielu fondam ir plānota EUR 282 024, kā arī ir plānota Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņemšana 225 036 EUR apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 

ieņēmumiem plānoti EUR 300 058, kā arī fondu finansējuma saņemšana 191 512 EUR apmērā. 

Izdevumu daļa ir plānota EUR 1 290 230, kur ir iesaistīti ieņēmumi un izdevumi, kas 

atrunāti pie pagastu pārvalžu ieņēmumu un izdevumu izklāsta.  

No dabas resursu nodokļa plānots pilnībā finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta 

darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas, kas transferta 

veidā tiks novirzīts uz pamatbudžetu. 

 

Parādu un galvojumu izklāsts  
 

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir redzams 15. pielikumā. Kopējais 

parādu apjoms ir 2 772 622 EUR. 2019. gadā plānots segt saistību maksājumus 335 430 EUR 

apjomā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                    K.Pabērzs 
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APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.2.,11.p.) 

 

NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.1” -11, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.11 mājā “Kūkas 

Nr.1”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.583-11, kadastra Nr.5670 900 8547, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 47.8 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 478/5371 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 1500. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai 

nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada 

pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 1.aprīļa līdz 

2019.gada  3.aprīļa, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2019.gada 4.aprīlī plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 



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

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens 

noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 



6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 
 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

  



1.Pielikums  
Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 11.p.) 

 

PIRKUMA LĪGUMS 

Jēkabpilī,              2019.gada __.___________ 

  

Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

vienas puses, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

___________________,turpmāk saukts Pircējs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā 

saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu dzīvokļa īpašumu “Kūkas 

Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Dzīvokļa īpašums). 

1.2. Dzīvokļa īpašuma pārdošana tiek veikta saskaņā Krustpils novada domes 

20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

1.3. Risku, kas saistīti vai varētu tikt saistīti ar Dzīvokļa īpašumu, kā arī paša Dzīvokļa 

īpašuma nodošanas Pircēja valdījumā un lietojumā ar visām tā izrietošām tiesiska un 

ekonomiska rakstura sekām notiek, abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

2. PĀRDODAMĀ DZĪVOKĻA RASKTUROJUMS 

2.1. Pārdodamais Dzīvokļa īpašums sastāv no neizīrētā divistabu dzīvokļa “Kūkas 

Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 5670 005 

0218 001 011, ar kopējo  platību 47.8 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 478/5371 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

2.2. Dzīvokļa īpašums ir reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 

Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 583-11, kadastra Nr. 5670 900 8547. 

2.3. Dzīvokļa īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. 

 

3. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Dzīvokļa īpašumu tie noteikta EUR _____________(___), kas ir 

nosolītā maksa izsolē. Pirkuma maksas pierādījumi ir attiecīgie bankas dokumenti. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto maksu par Dzīvokļa īpašumu, Pircējs ir pilnībā 

samaksājis ______________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._), izsoles nodrošinājums 

EUR 150  __________________________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._). 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Puses vienojas, ka Pircējs nostiprinās īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu par 

saviem līdzekļiem. 

4.2. Pārdevējs apliecina, ka Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts, 

nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar saistībām, nav nodots trešās personas lietojumā, nav izmantots 



kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese, par Dzīvokļa īpašumu nav 

strīda, tam nav uzlikts aizliegums. 

4.3. Pārdevējs apņemas izsniegt ar Dzīvokļa īpašumu saistītos dokumentus, kuri ir 

Pārdevēja rīcībā un nepieciešami Dzīvokļa īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda. Pircējs 

Dzīvokļa īpašuma pārreģistrāciju uz sava vārda veic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pirkuma 

līguma noslēgšanas brīža.  

4.4. Pēc Līguma parakstīšanas Pircējs apņemas pildīt saistības attiecībā uz 

maksājumiem par dzīvojamās mājas un zemes kopīpašumu daļas lielumam, ka arī saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem, Pircējs apņemas pildīt saistības, kas radušās uz dzīvokli mājas 

siltināšanas rezultātā. 

5. ATBILDĪBA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Ja pēc šā līguma noslēgšanas rodas pretenzijas no trešajām personām par šā līguma 

saturu vai pārdodamā Dzīvokļa īpašuma sastāvu, tad šajā gadījumā gan materiālo, gan juridisko 

atbildību uzņemas Pārdevējs. 

5.2. Šīs Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt tikai ar Līgumslēdzēju 

rakstveida vienošanos.  

5.3. Strīdi, kuri ir radušies šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā, nepanākot 

vienošanos, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.4. Pircējam ir zināms un viņš ir iepazinies ar Dzīvokļa īpašumu līguma slēgšanas brīdī 

un šajā sakarā nekādas pretenzijas pret Pārdevēju neizvirza. 

 

6. CITI NOTEIKUMI  

6.1.  Līgums sastādīts un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots 

Pārdevējam, divi - Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs:     Pircējs: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 
 

 

 

  



2.Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 11.p.) 

 

AKTS 

PAR NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.1” -11, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

NODOŠANU – PIEŅEMŠANU 
 

Jēkabpilī,              2018.gada __.___________ 

  

Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada domes 20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par 

izīrētā dzīvokļa “Kūkas nr.1 ” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”,  nodod, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

__________________________________, pieņem  

nekustamo īpašumu, neizīrēto divistabu dzīvokļi “Kūkas nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kopējo  platību 47.8 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 478/5371 domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

Dzīvokļa ievada skaitītāju rādījumi uz nodošanas brīdi: 

1. Elektroenerģijas ________________ 

2. Ūdensvada aukstajam ūdenim ______ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 
 

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens 

tiek nodots Krustpils novada pašvaldībai, divi - __________________. 

Pielikumā: 

1. Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas; 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija 
 

Dzīvokļa īpašumu NODOD:   Dzīvokļa īpašumu PIEŅEM: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.2., 12.p.) 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “JAUNĀ MUIŽA 3” -33, JAUNĀ MUIŽA,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.3 mājā “Jaunā Muiža 

33”, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.586-33, kadastra Nr.5670 900 8335, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 51.1 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 511/10711 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 4000. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai 

nomaksa līdz 5 gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai 

nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada 

pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 1.aprīļa līdz 

2019.gada  3.aprīļa, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir N. B., personas kods 

[dzēsts], viņa var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā 

kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles 

noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 



 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2019.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens 

noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 



6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 
 

 

 
Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

 



1.Pielikums  
Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 12.p.) 

PIRKUMA LĪGUMS 

 

Jēkabpilī,              2019.gada __.___________ 

 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

vienas puses, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

___________________,turpmāk saukts Pircējs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā 

saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.4. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu dzīvokļa īpašumu Jaunā 

Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Dzīvokļa īpašums). 

2.5. Dzīvokļa īpašuma pārdošana tiek veikta saskaņā Krustpils novada domes 

20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā 

muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

2.6. Risku, kas saistīti vai varētu tikt saistīti ar Dzīvokļa īpašumu, kā arī paša Dzīvokļa 

īpašuma nodošanas Pircēja valdījumā un lietojumā ar visām tā izrietošām tiesiska un 

ekonomiska rakstura sekām notiek, abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

3. PĀRDODAMĀ DZĪVOKĻA RASKTUROJUMS 

3.1. Pārdodamais Dzīvokļa īpašums sastāv no neizīrētā divistabu dzīvokļa “Jaunā 

Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 

5670 004 0619 001 013, ar kopējo  platību 55.1 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

511/13247 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

3.2. Dzīvokļa īpašums ir reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 

Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 586-33, kadastra Nr. 56709008335. 

3.3. Dzīvokļa īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. 

 

3. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Dzīvokļa īpašumu tie noteikta EUR _____________(___), kas ir 

nosolītā maksa izsolē. Pirkuma maksas pierādījumi ir attiecīgie bankas dokumenti. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto maksu par Dzīvokļa īpašumu, Pircējs ir pilnībā 

samaksājis ______________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._), izsoles nodrošinājums 

EUR 400  __________________________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._). 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Puses vienojas, ka Pircējs nostiprinās īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu par 

saviem līdzekļiem. 

4.2. Pārdevējs apliecina, ka Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts, 

nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar saistībām, nav nodots trešās personas lietojumā, nav izmantots 



kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese, par Dzīvokļa īpašumu nav 

strīda, tam nav uzlikts aizliegums. 

4.3. Pārdevējs apņemas izsniegt ar Dzīvokļa īpašumu saistītos dokumentus, kuri ir 

Pārdevēja rīcībā un nepieciešami Dzīvokļa īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda. Pircējs 

Dzīvokļa īpašuma pārreģistrāciju uz sava vārda veic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pirkuma 

līguma noslēgšanas brīža.  

4.4. Pēc Līguma parakstīšanas Pircējs apņemas pildīt saistības attiecībā uz 

maksājumiem par dzīvojamās mājas un zemes kopīpašumu daļas lielumam, ka arī saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem, Pircējs apņemas pildīt saistības, kas radušās uz dzīvokli mājas 

siltināšanas rezultātā. 

5. ATBILDĪBA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Ja pēc šā līguma noslēgšanas rodas pretenzijas no trešajām personām par šā līguma 

saturu vai pārdodamā Dzīvokļa īpašuma sastāvu, tad šajā gadījumā gan materiālo, gan juridisko 

atbildību uzņemas Pārdevējs. 

5.2. Šīs Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt tikai ar Līgumslēdzēju 

rakstveida vienošanos.  

5.3. Strīdi, kuri ir radušies šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā, nepanākot 

vienošanos, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.4. Pircējam ir zināms un viņš ir iepazinies ar Dzīvokļa īpašumu līguma slēgšanas brīdī 

un šajā sakarā nekādas pretenzijas pret Pārdevēju neizvirza. 

 

6. CITI NOTEIKUMI  

6.1.  Līgums sastādīts un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots 

Pārdevējam, divi - Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs:     Pircējs: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 
 

 

 

 

 

  



2.Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 12.p.) 

 

AKTS 

PAR IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “JAUNĀ MUIŽA 3” -33, JAUNĀ MUIŽA,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

NODOŠANU - PIEŅEMŠANU 

 

Jēkabpilī,              2018.gada __.___________ 

  

Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada domes 20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par 

izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”,  nodod, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

__________________________________, pieņem  

nekustamo īpašumu, neizīrēto divistabu dzīvokļi “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, ar kopējo  platību 51.1 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 511/10711 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

Dzīvokļa ievada skaitītāju rādījumi uz nodošanas brīdi: 

1. Elektroenerģijas ________________ 

2. Ūdensvada aukstajam ūdenim ______ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 
 

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek 

nodots Krustpils novada pašvaldībai, divi - __________________. 

Pielikumā: 

1. Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas; 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija 
 

Dzīvokļa īpašumu NODOD:   Dzīvokļa īpašumu PIEŅEM: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.2., 13.p.) 

 

 NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.4” -20, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.20 mājā “Kūkas 

Nr.4”, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588-20, kadastra Nr.5670 900 8528, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 38.1 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 381/14140 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 1150. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 

reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai 

nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada 

pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 1.aprīļa līdz 

2019.gada  3.aprīļa, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2019.gada 4.aprīlī plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 



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

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens 

noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma 

nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 

piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 



6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 
 

 
Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

  



1. Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 13.p.) 

PIRKUMA LĪGUMS 

 

Jēkabpilī,              2019.gada __.___________ 

 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

vienas puses, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

___________________,turpmāk saukts Pircējs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā 

saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

3.4. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu dzīvokļa īpašumu “Kūkas 

Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Dzīvokļa īpašums). 

3.5. Dzīvokļa īpašuma pārdošana tiek veikta saskaņā Krustpils novada domes 

20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. 2., 13.p.) ,,Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

3.6. Risku, kas saistīti vai varētu tikt saistīti ar Dzīvokļa īpašumu, kā arī paša Dzīvokļa 

īpašuma nodošanas Pircēja valdījumā un lietojumā ar visām tā izrietošām tiesiska un 

ekonomiska rakstura sekām notiek, abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

4. PĀRDODAMĀ DZĪVOKĻA RASKTUROJUMS 

4.1. Pārdodamais Dzīvokļa īpašums sastāv no neizīrētā divistabu dzīvokļa “Kūkas 

Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 5670 005 

0221 001 020, ar kopējo  platību 38.1 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 381/14140 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

4.2. Dzīvokļa īpašums ir reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 

Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 588-20, kadastra Nr. 5670 900 8528. 

4.3. Dzīvokļa īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. 

 

3. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Dzīvokļa īpašumu tie noteikta EUR _____________(___), kas ir 

nosolītā maksa izsolē. Pirkuma maksas pierādījumi ir attiecīgie bankas dokumenti. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto maksu par Dzīvokļa īpašumu, Pircējs ir pilnībā 

samaksājis ______________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._), izsoles nodrošinājums 

EUR 150  __________________________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._). 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Puses vienojas, ka Pircējs nostiprinās īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu par 

saviem līdzekļiem. 

4.2. Pārdevējs apliecina, ka Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts, 

nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar saistībām, nav nodots trešās personas lietojumā, nav izmantots 



kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese, par Dzīvokļa īpašumu nav 

strīda, tam nav uzlikts aizliegums. 

4.3. Pārdevējs apņemas izsniegt ar Dzīvokļa īpašumu saistītos dokumentus, kuri ir 

Pārdevēja rīcībā un nepieciešami Dzīvokļa īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda. Pircējs 

Dzīvokļa īpašuma pārreģistrāciju uz sava vārda veic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pirkuma 

līguma noslēgšanas brīža.  

4.4. Pēc Līguma parakstīšanas Pircējs apņemas pildīt saistības attiecībā uz 

maksājumiem par dzīvojamās mājas un zemes kopīpašumu daļas lielumam, ka arī saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem, Pircējs apņemas pildīt saistības, kas radušās uz dzīvokli mājas 

siltināšanas rezultātā. 

5. ATBILDĪBA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Ja pēc šā līguma noslēgšanas rodas pretenzijas no trešajām personām par šā līguma 

saturu vai pārdodamā Dzīvokļa īpašuma sastāvu, tad šajā gadījumā gan materiālo, gan juridisko 

atbildību uzņemas Pārdevējs. 

5.2. Šīs Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt tikai ar Līgumslēdzēju 

rakstveida vienošanos.  

5.3. Strīdi, kuri ir radušies šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā, nepanākot 

vienošanos, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.4. Pircējam ir zināms un viņš ir iepazinies ar Dzīvokļa īpašumu līguma slēgšanas brīdī 

un šajā sakarā nekādas pretenzijas pret Pārdevēju neizvirza. 

 

6. CITI NOTEIKUMI  

6.1.  Līgums sastādīts un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots 

Pārdevējam, divi - Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs:     Pircējs: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 
 

  



2.Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 

 2019.gada 20.februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.2., 13.p.) 

 

AKTS 

PAR  NEIZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “KŪKAS NR.4” -20, KŪKAS,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

NODOŠANU – PIEŅEMŠANU 
 

Jēkabpilī,              2019.gada __.___________ 

 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada domes 20.02.2019. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par 

izīrētā dzīvokļa “Kūkas nr.4 ” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”,  nodod, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

__________________________________, pieņem  

nekustamo īpašumu, neizīrēto divistabu dzīvokļi “Kūkas nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kopējo  platību 38.1 m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 381/14140 domājamām daļām 

no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

Dzīvokļa ievada skaitītāju rādījumi uz nodošanas brīdi: 

1. Elektroenerģijas ________________ 

2. Ūdensvada aukstajam ūdenim ______ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 
 

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek 

nodots Krustpils novada pašvaldībai, divi - __________________. 

Pielikumā: 

1. Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas; 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija 
 

Dzīvokļa īpašumu NODOD:   Dzīvokļa īpašumu PIEŅEM: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī   Adrese:_____________________    

        

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.2., 15.p.) 

 

Noteikumi 

par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils 

novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 

"Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas 

personas institūcijā" 8.3. apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā pašvaldībā nodarbinātais rīkojas gadījumā, lai ziņotu par iespējamiem 

pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), nodrošinot ziņotāja anonimitāti un 

aizsardzību; 

1.2. kārtību, kā nodarbinātajam jārīkojas, ja tiek piedāvāta dāvana; 

1.3. kārtību, kādā pašvaldībā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta 

situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošā nodarbinātā amata uzdevuma 

izpildi nodod citam darbiniekam; 

1.4. valsts amatpersonu saraksta izveidošanas, aktualizēšanas un uzturēšanas kārtību; 

1.5. pašvaldībā nodarbināto amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību un kārtību, 

kā pārskata atļaujas atbilstību tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem. 

2. Noteikumu pirmā, otrā un trešā nodaļa attiecas uz visiem pašvaldības 

nodarbinātajiem. Papildus noteikumu ceturtā, piektā un sestā nodaļa attiecas uz tiem 

nodarbinātajiem, kuri atbilst valsts amatpersonas jēdzienam likuma "Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – Interešu konflikta likums) izpratnē. 

3. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, pašvaldība nodrošina 

apmācības, uzsākot darbu pašvaldībā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par 

aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā, 

izmantojot kādu no Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 

noteiktajām apmācības iespējām. 

 

II. Koruptīvo darbību nepieļaušana un ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem 

4. Nodarbinātie savā darbā nepieļauj korupcijas risku iestāšanos, tostarp šādu rīcību: 
4.1. prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu; 

mailto:novads@krustpils.lv


4.2. darba pienākumu izpildi interešu konflikta situācijā; 

4.3. neatļautu rīcību ar iestādes mantu vai finanšu līdzekļiem; 

4.4. noteikto pienākumu apzinātu neveikšanu vai nolaidīgu veikšanu savās vai citas 

personas interesēs. 

5. Nodarbinātais var iesniegt ziņojumu par iespējamiem citu nodarbināto korupcijas 

riskiem un pārkāpumiem, pašvaldībai nodrošinot ziņotāja anonimitāti. 

6. Konstatējot citu nodarbināto korupcijas risku vai pārkāpumu, nodarbinātais ziņo par 

konstatēto gadījumu, rīkojoties vienā no šādiem veidiem: 

6.1. brīvas formas rakstveida iesniegums pašvaldības domes priekšsēdētājam vai 

pašvaldības izpilddirektoram; 

6.2. brīvas formas elektronisks iesniegums uz iestādes elektroniskā pasta adresi;  

6.3. telefoniska saziņa ar pašvaldības domes priekšsēdētāju vai pašvaldības 

izpilddirektoru; 

6.4. anonīma pasta kaste pašvaldības administrācijas ēkā 2.stāvā kāpņu telpā pie 

rezerves izejas durvīm (ziņojumu un sūdzību pasts), kurā, nenorādot iesnieguma iesniedzēja 

identitāti, var anonīmi sniegt ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem; 

6.5. ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. 

7. Nodarbinātais var ziņot arī citos veidos, kas nav noteikti šajos noteikumos. 

8. Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors ziņo Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojam par konstatēto gadījumu, ņemot vērā ziņojuma saturu un 

atbilstību biroja funkcijām. 

9. Komunikācijā ar iedzīvotājiem un darbiniekiem informācija par ziņotāja identitāti, 

saņemtā ziņojuma faktu un tā saturu nav izpaužama. 

10. Pašvaldībā konstatētie koruptīvie pārkāpumi tiek reģistrēti koruptīvo incidentu 

reģistrā, ko izveido un uztur pašvaldības izpilddirektora norīkots darbinieks. 

 

III. Nodarbināto rīcība, ja tiek piedāvāta dāvana 

11. Pildot savus darba pienākumus, nodarbinātie nepieņem un nepiedāvā dāvanas vai 

cita veida labvēlības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, materiālu labumu, pakalpojumu no 

personām, kuras kaut kādā veidā varētu ietekmēt viņa amata pienākumu izpildi, lēmumu 

pieņemšanu vai radīt interešu konfliktu. 

12. Ja tiek dāvināts suvenīrs vai reprezentācijas priekšmets, nodarbinātais izvērtē, vai tā 

pieņemšana neradīs ētiska rakstura pārpratumus. 

13. Ja nodarbinātajam tiek piedāvāta neatļauta dāvana vai kukulis, nodarbinātā 

pienākums ir: 

13.1. pieklājīgi, bet strikti noraidīt piedāvājumu, nepieskaroties dāvanai vai kukulim; 

13.2. ja iespējams, faktu fiksēt ar audio, video ieraksta ierīci (piemēram, mobilo 

telefonu); 

13.3. ja iespējams, identificēt personu, kas izdarījusi piedāvājumu; 

13.4. ja iespējams, pieaicināt lieciniekus (piemēram, tuvumā strādājošos kolēģus); 

13.5. fiksēt piedāvāšanas mērķi, laiku, vietu un priekšmetu; 

13.6. nekavējoties ziņot tiešajam vadītājam par labuma došanas mēģinājumu. 

 

IV. Nodarbinātā paziņojums par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un amata 

uzdevuma izpildes nodošana citam darbiniekam 

14. Par valsts amatpersonu atzīstama persona, kas par tādu uzskatāma Interešu 

konflikta likumā, kā arī darbinieks, kurš uz laiku pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts amatpersonu piemērojami tie Interešu konflikta likumā 

paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, kuras amata pienākumus tā pilda. 

15. Pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās 

iestādes, nodaļas vai struktūras vadītājs (turpmāk – vadītājs) atbilstoši savai kompetencei 

nepieļauj, lai valsts amatpersona nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu 



valsts amatpersonas amata pilnvaras. 

16. Gadījumā, ja nodarbinātais, kas ir valsts amatpersona, konstatē, ka atrodas 

interešu konflikta situācijā, atstata sevi no konkrētā uzdevuma izpildes. Nodarbinātais paziņo 

par šo gadījumu vadītājam, kurš aizvietošanas kārtībā norīko citu darbinieku konkrētā 

uzdevuma izpildei. 

17. Valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju vadītājam par 

šādiem faktiem, ja tie konstatēti darba uzdevumu izpildes gaitā: 

17.1. par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko 

ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos; 

17.2. par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, 

kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts amatpersona vai tās radinieks, vai par to, ka 

pati valsts amatpersona vai tās radinieks ir individuālais komersants, kas saņem attiecīgās 

publiskas personas institūcijas publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, publiskas personas finanšu līdzekļus vai 

valsts vai pašvaldības garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta 

konkursa rezultātā. 

18. Vadītājs pēc šo noteikumu 17. punktā noteiktās informācijas saņemšanas norīko 

attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai vai darbiniekam. 

 

V. Valsts amatpersonu saraksta izveidošanas, aktualizēšanas un uzturēšanas kārtība 

19. Pašvaldības amatpersonu sarakstā tiek iekļauti darbinieki, kas atzīstami par valsts 

amatpersonām atbilstoši Interešu konflikta likumam. 

20. Pašvaldības Administratīvās nodaļas jurists izvērtē un saskaņo valsts 

amatpersonas statusa attiecināšanu uz konkrētu amatu. 

21. Krustpils novada pašvaldības domes deputāti pirms stāšanās valsts amatpersonas 

amatā vai septiņu dienu laikā no valsts amatpersonas statusa noteikšanas dienas iesniedz 

pašvaldības domes priekšsēdētājam rakstveida apliecinājumu, ka deputāta amata ieņemšanai 

nav likumā "Par pašvaldībām" 38.pantā noteikto šķēršļu. Pašvaldības Administratīvas nodaļas 

jurists mēneša laikā izvērtē deputāta iesniegto apliecinājumu. 

22. Pašvaldības Administratīvas nodaļas personāla vadības speciālists nodrošina 

pašvaldības valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu, iesniegšanu ziņošanai Valsts 

ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, aktualizēšanu un uzturēšanu. 

 

VI. Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība 

23. Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības 

ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, valsts amatpersona ir tiesīga pildīt citu 

amatu tikai Interešu konflikta likumā noteiktajos gadījumos. 

24. Saskaņā ar Interešu konflikta likumu nodarbinātais, kurš ir valsts amatpersona, 

nekavējoties iesniedz rakstveidā brīvas formas iesniegumu pašvaldībā, ja likums nosaka 

pienākumu saņemt atļauju amatu savienošanai. 

25. Pašvaldības Administratīvās nodaļas jurists izvērtē saņemto pamatojumu, vai 

amata savienošanai ir nepieciešama atļauja. 

26. Ja amata savienošanai nepieciešama atļauja, jurists sagatavo lēmumprojektu un 

pašvaldības dome lemj par atļaujas izdošanu amatu savienošanai Interešu konflikta likumā 

noteiktajā kārtībā. 

27. Reizi gadā personāla vadības speciālists sadarbībā ar juristu veic valsts 

amatpersonas amata savienošanas atļaujas pārskatīšanu, kuras laikā izvērtē, vai nav 

mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai 

valsts amatpersonas konkrētā amata savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. Personāla vadības speciālists pārskatīšanas rezultātus ziņo pašvaldības 



izpilddirektoram. 

28. Valsts amatpersonas pienākums ir: 

28.1. rakstiski ziņot vadītājam, iesniedzot brīvas formas rakstveida iesniegumu, par 

tiesisko un faktisko apstākļu izmaiņām amatu savienošanai; 

28.2. sadarboties ar pašvaldību un sniegt nepieciešamo informāciju par izmaiņām pēc 

vadītāja pieprasījuma. 
 

 

Domes priekšsēdētājs:        K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 
APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 20. februāra lēmumu  

(protokols Nr. 2., 16.p.) 

 

           Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai 

             NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), 

organizē projekta konkursu “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai (turpmāk – Konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti Krustpils novadā, 

sniedzot finansiālu atbalstu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 

3. Konkursa īstenošanai kalendārajā gadā tiek piešķirts finansējums 8000,00 EUR (astoņi 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu 

pieņem ar domes lēmumu apstiprinātā Konkursa vērtēšanas komisija sešu locekļu 

sastāvā. 

5. Konkurss norit divās kārtās: 

5.1. pirmajā kārtā, atbilstoši nolikumā minētajām prasībām, Konkursa pretendenti 

iesniedz biznesa idejas pieteikumus; 

5.2. otrajā kārtā pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek 

aicināti prezentēt savu biznesa ideju Konkursa vērtēšanas komisijai.  

6. Konkursa laureāti iegūst tiesības slēgt līgumu (5. pielikums) ar Pašvaldību par 

finansējuma piešķiršanu savu biznesa ideju realizēšanai. 

7. Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursa izsludināšanu publicē pašvaldības mājas 

lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils 

novadnieks”. 

8. Ar konkursa nolikumu var iepazīties: 

8.1. Pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv; 

8.2. Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā. 

9. Lai saņemtu nolikumu elektroniski nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: 

novads@krustpils.lv.  

10. Pašvaldība Konkursa pieteikuma iesniegšanas laikā 1 (vienu) reizi, sadarbībā ar ALTUM 

un Biznesa inkubātoru, rīko semināru par biznesa uzsākšanas vai attīstības tiesiskajiem 

un grāmatvediskajiem jautājumiem. 
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II. Pretendentam noteiktās prasības 

11. Konkursu pieteikumu var iesniegt (turpmāk – Pretendents): 

11.1. Fiziskas persona: 

11.1.1. kuras deklarētā dzīvesvieta ir Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

vai kura finansējuma saņemšanas gadījumā apņemas savu saimniecisko 

darbību reģistrēt Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 

11.1.2.  kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. 

11.2. Juridiskas persona: 

11.2.1.  kura uz Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 12 mēnešus 

savu komercdarbību ir reģistrējusi Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā; 

 11.2.2. kura, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu, 

apņemas Pašvaldības norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā; 

11.2.3. kura uz Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 12 

(divpadsmit) mēnešus savu komercdarbību ir reģistrējusi ārpus Krustpils 

novada administratīvās teritorijas, bet gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums 

par finansējuma piešķiršanu, apņemas savu komercdarbību veikt Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā. 

12. Konkursa pieteikumu nevar iesniegt: 

12.1. fiziska vai juridiska persona, kurai ar tiesas spriedumu ir pasludināts 

maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības 

process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskais aizsardzības 

process; 

12.2. fiziska vai juridiska persona, kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos 

termiņos nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos 

obligātos maksājumus (parāda summa līdz 150,00 EUR (simts piecdesmit eiro 00 

centi) netiek ņemta vērā)); 

12.3. fiziska vai juridiska persona, kas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījusies 

pašvaldības rīkotajā Konkursā “Lēciens biznesā”–atbalsts komercdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai un saņēmusi finansiālu atbalstu; 

12.4. personas pret kurām ir tikuši piemēroti un stājušies spēkā Krimināllikumā 

noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 

12.5. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un 

to apvienības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas; 

12.6. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota kādā no 

nozarēm, kas Konkursā netiek atbalstītas: 

12.6.1. darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu; 

12.6.2. operācijas ar nekustamo īpašumu; 

12.6.3. azartspēles un derības; 

12.6.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai 

vairumtirdzniecība; 

12.6.5. tabakas ražošana un tirdzniecība; 

12.6.6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. 

12.6.7. personas, kuras nav ievērojušas vai pārkāpušas kaut vienu šī nolikuma 

punktu; 

12.6.8. personas, kuras konkursa pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centušās iegūt 

konfidenciālu informāciju vai mēģinājušas ietekmēt lēmumu 

pieņemšanas procesu; 

12.6.9. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē. 

 

 



III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas 

 

13. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar saimnieciskās darbības un 

komercdarbības uzsākšanu vai  attīstību Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

saskaņā ar pieteikuma tāmē plānotajām izmaksām: 

13.1. pamatlīdzekļu un izejmateriālu iegādei; 

13.2. ārpakalpojumu izdevumiem: 

        13.2.1. grāmatvedības izmaksām; 

        13.2.2. juriskonsulta izmaksām; 

 13.2.3. reģistrācijas izmaksām; 

13.3. licenču iegādei; 

13.4. datorprogrammu iegādei; 

13.5. patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē; 

13.6. preču zīmes reģistrācijai; 

13.7. citiem pamatotiem izdevumiem, kas tieši saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja 

vai komercdarbības veicēja uzsākšanu un attīstību. Lēmumu par izdevumu 

pamatotību pieņem Konkursa vērtēšanas komisija. 

14. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas: 

14.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma par finansiāla atbalsta saņemšanu ar 

Pašvaldību noslēgšanu; 

14.2. telpu remontu izmaksām; 

14.3.  konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 

14.4.  nodokļu izmaksas; 

14.5.  darba algas izmaksas. 

15. Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir finansējumu, ja no Konkursa pieteikuma izriet, 

ka iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem. 

 

III. Konkursa pieteikuma noformējums 

 

16. Konkursa pieteikums ar tā pielikumiem jānoformē datorrakstā, latviešu valodā. 

17. Konkursam jāiesniedz viens pieteikuma oriģināls izdrukas veidā un viena kopija 

elektroniskā formātā – pārnēsājamā datu nesējā CD vai USB zibatmiņā. 

18. Konkursa pieteikuma elektroniskās versijas saturam un apjomam pilnībā jāatbilst 

Konkursa pieteikuma oriģinālam. 

19. Konkursa pieteikuma oriģināls ar tā pielikumiem jāparaksta un jāiesien vienā kopīgā 

sējumā, lapas sanumurējot, brīvos auklas galus pielīmējot un apzīmogojot (juridiskai 

personai) vai parakstot pieteikuma aizmugurē, tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav 

iespējams papildinat vai grozīt. 

19.1. Ja pieteikumu paraksta persona bez paraksta tiesībām, ir jāpievieno attiecīga 

pilnvara. 

20. Pieteikuma oriģināla aizmugurē blakus zīmogam vai parakstam jānorāda kopējais 

pieteikuma ietverto lapu skaits.  Pieteikuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši 2018.gada 

4.septembra Ministra kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. 

21. Konkursa pieteikuma papildināšana vai labošana pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas 

Pašvaldībā nav iespējama. 

22. Konkursa pieteikuma noformēšanā nedrīkst izmantot kniedes, iešūšanu ar spirāli, 

brošēšanu vai termo iesiešanu. 

23. Konkursa pieteikumu jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ar drukātiem burtiem un 

skaidri salasāmi jānorāda sekojoša informācija: 

23.1. pieteikums Konkursam “Lēciens - biznesā” – atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai 

vai attīstībai. 



23.2. pieteikuma iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds                                     

(saimnieciskās darbības veicējam); 

23.3. pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija, pasta adrese, tālrunis, e-pasts; 

23.4. aploksnes priekšpusē apakšēja daļā norāde: “Atvērt atļauts tikai Konkursa 

vērtēšanas komisijai”. 

24. Konkursa pieteikumam jāsastāv no šādām sadaļām: 

24.1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums); 

24.3. naudas plūsmas aprēķins (2.pielikums); 

24.4. pretendenta CV; 

24.5. nolikuma 11.2. apakšpunktā noteiktajiem Pretendentiem jāpievieno aizpildīta un 

parakstīta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (3.pielikums), norādot 

ziņas par kārtējo un diviem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem; 

24.6. izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta datubāzes par nodokļa parāda neesamību uz 

Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi; 

24.7. Apliecinājums par Pretendenta līdzfinansējuma piesaisti (attiecīgās institūcijas 

rakstisks apliecinājums par finansējuma piešķiršanu vai cita veida apliecinājums par 

Pretendenta līdzfinansējuma esamību);  

24.8. Produkta/ pakalpojuma eksporta tirgus apliecināšanas gadījumā – nodomu 

protokolu kopijas; 

24.9. citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem. 

25. Konkursa pieteikumam nepieciešamības gadījumā iespējams pievienot arī citus šajā 

nolikumā neminētus pielikumus, kā piemēram, fotogrāfijas, shēmas vai  fiziskus preču 

paraugus utml. Paraugu iesniegšanas gadījumā, tie pielikumā jānoformē tā, lai to 

atdalīšana ir iespējama nesabojājot pieteikuma oriģinālu. Pretendentam desmit darba 

dienu laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas Pašvaldībā iesniegtos  ir iespēja saņemt 

atpakaļ. 

 

IV. Pieteikumu iesniegšana 

26.  Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi: 

26.1. konkursa pieteikumu ievieto aizlīmētā aploksnē un noformē saskaņā ar šī 

nolikuma 23.punktā norādītajām prasībām, personīgi iesniedzot Krustpils 

novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5201; 

26.2.  konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu uz adresi: Krustpils novada pašvaldībai, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV5201. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga 

nedrīkst būt vēlāks par Konkursa iesniegšanas beigu termiņu; 

26.3. konkursa pieteikumu nosūtot elektroniskā formātā parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv ar norādi Konkursam “ 

Lēciens – biznesā” atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai.  

27.  Konkursa pieteikumi, kas tiks saņemti vēlāk kā pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas 

termiņa beigām netiks izskatīti. 

 

V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana 
28. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas neizpaušanas 

apliecinājumu. 

29. Konkursa pieteikuma vērtēšana notiek divās kārtās: 

29.1. pirmajā kārtā tiek noteikta Konkursa pieteikumu atbilstība Administratīvajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pieteikums, kas saņēmis vairāk kā vienu vērtējumu 

“nē” tiek noraidīts un netiek virzīts uz otro kārtu. 

29.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa pieteikuma atbilstība Kvalitatīvajiem vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtēšana notiek, izmantojot punktu metodi, un tiek vērtēti tikai pirmo kārtu 

izturējošie Konkursa pieteikumi.  
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30. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem Konkursa pieteikumiem, nosaka 

laiku, kad Pretendenti klātienē sniegs savas biznesa idejas prezentāciju un atbildēs uz 

Konkursa vērtēšanas komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas 

laiku katram Pretendentiem tiek paziņots individuāli. 

31.  Katrs Konkursa vērtēšanas komisijas loceklis Konkursa pieteikumus vērtē atsevišķi, 

katrai biznesa idejai piešķirot punktus pēc nolikuma VII. nodaļā norādītajiem vērtēšanas 

kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu punktus, ir 

ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās vietas. 

32. Konkursa Pretendentiem piešķiramās vietas gradācija tiek noteikta pēc Konkursa 

vērtēšanas kopvērtējumā iegūto punktu skaita šādā sadalījumā: 

 

1.vieta  100-80 punkti 

2.vieta  79 -60 punkti 

3.vieta 59-40 punkti 

Veicināšanas balva līdz 39 punkti 

 

33. Ja divi vai vairāk pieteikuma iesniedzēji, kas pretendē uz kādu no pirmajām trim vietām, 

saņem vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija 

balsojot klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsošanā radies vienāds konkursa 

vērtēšanas komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam. 

34. Pašvaldība patur tiesības pirms līguma par finansiāla atbalsta saņemšanu noslēgšanas: 

34.1. pieprasīt no Pretendenta papildus skaidrojumu par Konkursa pieteikumā ietverto 

informāciju; 

34.2. pretendentam nesniedzot skaidrojumus pārcelt Konkursa pieteikumā norādītās 

plānotās  izmaksu pozīcijas no atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām. 

35. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komisijas 

locekļi. 

36.  Konkursa vērtēšanas komisija lēmums par konkursa rezultātiem tiek apstiprināts domes 

sēdē 

37.  Konkursa rezultāti tiek: 

37.1. publicēti pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un vietējā informatīvajā 

izdevumā “Krustpils novadnieks”; 

37.2. rakstiski paziņoti visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz konkursa 

pieteikumā norādīto kontaktadresi. 

 

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi 

38.  Pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa  pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt 

iesniegto Konkursa pieteikumu. 

39. Pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu. 

40. Pretendentam ir pienākums ievērot šī Konkursa nolikuma un tā pielikuma prasības. 

Pretendentam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas līdz Konkursa pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām ir tiesības uzdot Konkursa vērtēšanas komisijai jautājumus par šī 

nolikuma prasībām un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidot sūtot e-pastu uz 

adresi novads@krustpils.lv ar norādi Konkursam “Lēciens - biznesā” – atbalsts 

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, vai zvanot uz tālruni 6 5237622. 

41. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk kā šī nolikuma 40.punktā norādīts, Konkursa vērtēšanas 

komisija patur tiesības uz to neatbildēt. 

 

VII. Vērtēšanas kritēriji 

42. Iesniegtos Konkursa pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

Administratīvie kritēriji Atbilst Neatbilst 
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Pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā, aizzīmogotā 

aploksnē 
  

Pieteikums sagatavots datorrakstā un valsts valodā   

Cauršūts, lapas numurētas un pievienots satura radītājs   

Pieteikums ar pielikumiem iesūtīts elektroniski   

Aizpildīti visi pierasītie informācijas lauki   

Nav neatrunātu labojumu   

Pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi   

Biznesa ideja atbilst konkursa mērķim   

 Kvalitatīvie kritēriji 
Punkti 

Komisijas 

vērtējums Nosaukums Vērtēšanas kritēriji 

 

Kopsavilkums 

Idejas pasniegšanas veids ir kvalitatīvs, 

īss, strukturēts, labi pārskatāms un 

salasāms  

 

10 

 

  

10 

 

 

 

 

Biznesa ideja, 

inovācija 

 (jauns, neierasts 

produkts vai 

pakalpojums, kas 

nav ticis ieviests 

Latvijas vai vietēja 

mēroga tirgū)  

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs 

Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 

 

2 
 

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs 

Zemgales reģionā 

5  

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs 

Latvijā 

8  

Produkts/pakalpojums tiek īstenots 

Krustpils novada Atašienes, Mežāres 

un Vīpes pagasta administratīvajā 

teritorijā 

 

5 
 

 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanses 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums virs 50 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

7 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 50 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

5 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 30 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

3 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 10 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

1 
 

Ir pamatota Pašvaldības 

līdzfinansējuma nepieciešamība un 

veiktas vismaz trīs tirgus izpētes par 

katru no Konkursa pieteikumā 

norādītajam izmaksu pozīcijām 

 

4  
 

 20  

 Ir apzinātas tirgus iespējas 5  



 

VIII. Pašvaldības finansējuma apmērs 

43.  Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirts šāds finansējums: 

     1.vietai –3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 centi); 

     2.vietai –2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi); 

            3.vietai –2000,00 EUR ( divi tūkstoši eiro 00 centi); 

     1 (viena) veicināšanas balva – 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 centi). 

44. Konkursa uzvarētājam atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz Konkursa 

pieteikumā un prezentācijā iekļauto informāciju. 

45. Par konkursa uzvarētāju apbalvošanas laiku un vietu Pašvaldība paziņo pieteikuma 

iesniedzējiem pēc Konkursa rezultātu paziņošanas.  

 

IX. Finansējuma piešķiršanas kārtība 

46. Pēc finansēšanas līguma noslēgšanas 1 (viena) mēneša laikā Konkursa uzvarētājs 

iesniedz Pašvaldībā avansa rēķinu un avansa pieprasījumu 70 % apmērā no piešķirtā 

 

 

Tirgus 

Ir raksturoti klienti un to vajadzības      5  

Ir raksturoti potenciālie nozares 

konkurenti 
 

5 
 

Ir raksturotas mārketinga aktualitātes 5  

 20  

 

 

 

 

Uzņēmums 

Ir raksturota uzņēmuma forma: 

komercdarbības reģistrācijas veids – 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 

 

1 
 

Ir raksturota uzņēmuma forma: 

komercdarbības reģistrācijas veids – 

individuālais komersants (IK) 

 

1 
 

Fiziska persona- saimnieciskās darbības 

veicējs (reģistrēta pašnodarbināta 

persona) 

 

3 
 

Tiek radīta vairāk kā viena jauna darba 

vieta ar darba atalgojumu – valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas 

apmērā 

 

5 
 

Tiek radīta viena jauna darba vieta ar 

darba atalgojumu – valstī noteiktās 

minimālās mēnešalgas apmērā 

 

2 
 

Tiek radīts produkts vai pakalpojums, 

kas tiek reģistrēts kā patents 

5  

 Ja uzņēmums vai saimnieciskās 

darbības veicējs plāno savu biznesa 

ideju īstenot ražošanas nozarē 

 

2 
 

 20  

Eksports Biznesa idejai ir eksporta potenciāla 

iespējas, kas pamatotas ar nodomu 

protokoliem 

 

10 
 

  10  

Kopā: 100  



finansējuma apjoma (7.pielikums). Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc avansa 

pieprasījuma saņemšanas, pārskaita Konkursa uzvarētājam norādīto avansa summu uz 

Konkursa uzvarētāja bankas kontu. 

47. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā no avansa saņemšanas 

dienas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību. 

48. Piešķirtā finansējuma apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāku par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem kopš līguma par finansējuma saņemšanas noslēgšanas brīža. 

49. Atlikušo finansējuma atbalsta summa  30 % apmērā no pieķirtā finansējuma apjoma tiek 

izmaksāta pēc Konkursa uzvarētāja biznesa idejas īstenošanas un noslēguma atskaites 

iesniegšanas.  

50. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu (ieskaitot 

iedzīotāju ienākumu nodokli), ja finansējuma saņēmējs; 

50.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši Līgumam; 

50.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu 

sasniegšanai kā norādīts Līgumā ar Pašvaldību; 

50.3. piešķirto finansējumu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības 

uzsākšanai; 

50.4. nav uzsācis apgūt finansējumu 1 (viena) mēneša laikā no avansa maksājuma 

saņemšanas dienas. 

50.5. nav reģistrējis savu saimniecisko darbību vai uzsācis komercdarbību Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā. 

 

X. Atskaites 

 

51. Finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt biznesa idejas īstenošanas gala 

noslēguma atskaiti par visu Pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma summu, 

iesniedzot Pašvaldībā visus finansējuma izlietošanas pamatojošos dokumentus 

(4.pielikums). 

52. Finansējuma saņēmējam 1 (viena) mēneša laikā, pēc projekta realizācijas, Konkursa 

vērtēšanas komisijai ir pienākums prezentēt īstenoto biznesa ideju un finansējuma 

izlietojumu. Prezentēšanas datums un laiks iepriekš jāsaskaņo ar Konkursa vērtēšanas 

komisiju. 

53. Finansējuma saņēmējam projekta uzraudzības periodā ir pienākums līdz katra gada 

1.jūnijam iesniegt Pašvaldībai gada atskaiti, kurā iekļaujama šāda informācija: 

53.1. aprakstošajā daļā īsumā jāinformē par biznesa idejas īstenošanas gaitu, 

panākumiem, problēmām, un risinājumiem, ja tādi radušies biznesa idejas 

īstenošanas gaitā; 

53.2. finanšu pārskats (bilance, peļņa un zaudējuma aprēķins). Finanšu pārskatā 

iekļaujama arī informācija par finansējuma saņēmēja paša finansējumu, kas 

izmantots Konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšanu realizācijai, norādot tā 

apjomu un izlietojumu. 

 

XI. Kontroles mehānisms 

 

54. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Pašvaldības 

finansējuma saņēmēja darbības vietā, lai pārliecinātos par: 

54.1. iegādāto materiālu vērtību atrašanos saimnieciskās darbības veicēja vai 

komercdarbības veikšanas vietā; 

54.2. darbības norisi, atbilstoši iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam; 

54.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa idejas pieteikuma un noslēgtā līguma 

par finansējuma piešķiršanu. 



55. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai 

pārliecinātos par Konkursa idejas pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā 

noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. 

56. Projekta uzraudzības periods tiek noteikts 2 (divi) gadi no Pašvaldības pēdējā 

maksājuma pārskaitījuma saņemšanas brīža. Finansējuma saņēmējs atskaitās par 

saimnieciskās darbības rezultātiem par katru finanšu gadu projekta uzraudzības periodā. 

57. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši Konkursa pieteikumā paredzētajam 

mērķim vai, ja uzņēmums  vai saimnieciskās darbības veicējs pārtrauc darbību ātrāk par 

1 (vienu) gadu vai, ja uzņēmums pārnes savu darbību uz citu novadu pirmajos 2 (divos) 

darbības gados, finansējuma saņēmējs atgriež Pašvaldībai 100% no projektam piešķirtā 

līdzfinansējuma. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                                    K.Pabērzs 

 

 
 

 

 

 

  



1. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības 

 uzsākšanai vai attīstībai  nolikumam 

 
 

Konkursa  

Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

 
PIETEIKUMS 

 

 

1. Informācija par pretendentu / pretendenta pārstāvi: 

 

 

 

 

 

 

2.  Kopsavilkums (aprakstiet biznesa idejas izpildījuma ticamību, ilgtspēju un realizēšanas iespējas, 

kopsavilkumā jābūt skaidri, īsi un kodolīgi minētai biznesa idejas pamatdomai) 

 

 

 

 

 

3. Biznesa idejas nosaukums  

 

 

 

 

 

4. Biznesa idejas mērķis 

 

 

 

 

5.  Biznesa idejas apraksts (jābūt īsam un skaidram raksturojumam) 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds  

Komersanta nosaukums  

Deklarētā dzīvesvieta  

Juridiskā adrese  

Personas kods  

Saimnieciskās darbības veicēja 

reģistrācijas numurs 
 

Komersanta reģistrācijas numurs  

Paraksttiesīgā persona  
(attiecas tikai uz juridiskām 

personām) 
 

Tālrunis  

E-pasts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Pakalpojuma un produkta apraksts (kāds pakalpojums vai produkts biznesa idejas 

īstenošanas ietvaros tiks izveidots un jāpaskaidro tā unikalitāte. Jāapraksta piedāvātās iespējas, 

cena, cenu veidošanās princips, izejmateriālu un ražošanas izmaksas, uzcenojums. Jānorāda 

pakalpojuma/produkta pašizmaksa un cena gala pircējam) 

 

 

 

 

 

7.  Tirgus analīzes apraksts (aprakstiet kādi līdzīgi pakalpojumi vai produkti šobrīd ir pieejami 

tirgū. Kas ir nozares galvenie konkurenti ? Kāpēc Jūsu pakalpojums vai produkts būs labāks ? 

Kas būs Jūsu potenciālā pakalpojuma vai produkta pircēji ?)  

 

 

 

 

8. Biznesa idejas īstenošanas vieta (aprakstiet vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, kā tiks 

uzturēta biznesa idejas ilgtspēja) 

 

 

 

 

 

9. Pakalpojuma vai preces pārdošanas veicināšanas plāns (plānotā pakalpojuma vai produkta 

virzība, mārketinga aktivitātes) 

 

 

 

 

 

10.  Iespējamie riski un to novēršanas veidi 

 

Riska veids Pasākumi riska novēršanai un/vai mazināšanai 

Finanšu riski 

(identificēt kādi) 
 

Vadības riski 

(identificēt kādi) 
 

Īstenošanas riski 

(identificēt kādi) 
 

Juridiskie riski 

(identificēt kādi) 
 

Informācijas riski 

(identificēt kādi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Esošas ietrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai un attīstībai (aprakstiet vai ir iegūti kādi 

sertifikāti, apbalvojumi, noslēgti nomas līgumi vai kas tml., kas apstiprina faktu, ka biznesa 

idejas īstenošanai jau sākotnēji ir veiktas kādas iestrādnes. Ja produktu vai pakalpojumu 

plānots eksportēt, miniet potenciālos sadarbības partnerus un vai ar tiem noslēgti nodomu 

protokoli. ) 

 

 

 

 

 

 

12. Saimnieciskās darbības vai komerdarbības finansiālās daļas apraksts 

 
Plānotās izmaksas  Izmaksas (EUR) 

 

 

Nr. 

p.k.  

 

 

Izmaksu 

pozīcija 

(pakalpojuma/ 

produkta 

nosaukums) 

 

Apraksts 

 

Īstenošanas laika posms 

 

 

 

 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

 

 

Cits 

finansējums 

 

 

 

 

Kopā 

Modelis, tehniskie 

raksturlielumi, 

piegādātāja izvēles 

pamatojums, 

salīdzinājums 

 

 

No 

Mēnesis/ gads 

 

 

Līdz 

Mēnesis/ 

gads 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

(…)        

 

 

13.  Plānoto izmaksu tāme 

 

Projektu izmaksu pozīcijas Izmaksas ar PVN (EUR) 

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(…)  

I Kopējās ATBALSTĀMĀS izmaksas  

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(…)  

II Kopējās NEATBALSTĀMĀS izmaksas  

Kopējās izmaksas (I+II)  

 

 

 

 

 



 

14. Finansēšanas plāns (kopējā biznesa idejas īstenošanas summa un finanšu līdzekļu avoti)  

 

Finanšu avots Kopsumma (EUR) Procentdaļa (%) 

Pretendenta privātie līdzekļi   

Pašvaldības finansējums   

Bankas kredītsaistības   

Cits finansēšanas avots   

KOPĀ  100 % 

 

 

 
Informācija par personas datu apstrādi: 

 

 Pārzinis -  Jūsu personas datu apstrādei, sakarā ar iesniegto iesniegumu, ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr. 90009118116, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, elektroniskā pasta adrese: 

novads@krustpils.lv; 

 Personas datu apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegumā norādīto informāciju un sniegt pakalpojumu atbilstoši 

iesnieguma iesniedzēja norādītajam lūgumam iesniegumā; 

 Pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas dati var tikt 

nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai; 

 Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām. 

 Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija - tālrunis: 28302864, elektroniskā pasta adrese: 

datuaizsardziba@krustpils.lv; 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

 atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem  personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai datu dzēšanu iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 

personas datu apstrādes ierobežošanu; 

 iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 

Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā: http://krustpils.lv 

 

 

 

 

20 __. gada _____. _____________         ________________           _______________________________________ 

 (Paraksts) (paraksta atšifrējums - vārds, uzvārds) 

 

 

Pretendents: 

 

Paraksts: 

 

Datums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:datuaizsardziba@krustpils.lv
http://krustpils.lv/


 

2. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 
NAUDAS PLŪSMAS APRĒĶINS 

 

 

1.gads Kopā,  

EUR 

1. 

mēnesis 

2. 

mēnesis 

 

3. 

mēnesis 

4. 

mēnesis 

5. 

mēnesis 

6. 

mēnesis 

7. 

mēnesis 

8. 

mēnesis 

9. 

mēnesis 

10. 

mēnesis 

11. 

mēnesis 

12. 

mēnesis 

Atlikums mēneša sākumā              
Naudas līdzekļu ienākumi: x x x x x x x x x x x x x 
Ienākumi no saimnieciskās 

darbības vai 

komercdarbības: 

x x x x x x x x x x x x x 

Realizācija              
Pakalpojumi              
Debitoru parādi              
Pašvaldības finansējums              
Privātie naudas līdzekļi              
Kredīti              
Citi naudas līdzekļu 

ienākumi 
             

Kopējie naudas līdzekļu 

ienākumi 
             

Naudas līdzekļu izdevumi: x x x x x x x x x x x x x 
Mainīgie izdevumi: x x x x x x x x x x x x x 
Izejmateriāli              
Transporta izmaksas 

(degviela u.c.) 
             

Ražošanā strādājošo darba 

algas un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

             

Elektroenerģija un 

kurināmais 
             

Ieguldījumi pamatlīdzekļos              



Kredītprocenti              
Īstermiņa kredīta atmaksa              
Realizācijas izmaksas              
Fiksētie izdevumi:              
Telpu noma/īre              
Telekomunikāciju 

pakalpojumi 
             

Patstāvīgo darbinieku darba 

algas un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

             

Nodokļu izdevumi:              
Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
             

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis 
             

VSAOI               
5% iemaksas pensiju fondā 

no minimālās summas 

430,00 EUR 

             

Kopējie naudas līdzekļu 

izdevumi 
             

Naudas līdzekļu atlikums              

 

 



3. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis  

atbalsta piešķiršanai 

 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu 

1.1. Vispārīga informācija 

Nosaukums/Vārds, uzvārds  

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 

(Komercreģistrā)/Personas kods 

 

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

 

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai 

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem
1
 (atbilstošo atzīmēt ar X): 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā 

komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums 

pretendenta komercsabiedrībā 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes, 

vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības iecelt 

vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu 

vairākumu 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu komercsabiedrību 

saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu 

vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz pretendenta 

komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas 

līguma klauzulu vai statūtiem 

 ☐ de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komercsabiedrībā 

saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, 

vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā 

saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai 

dalībniekiem 

☐ de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem (autonoms 

uzņēmums) 

 

1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām 

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X): Notikušo izmaiņu datums
2
 

 izmaiņas pēdējo triju gadu laikā nav notikušas 

 apvienots pēdējo triju gadu laikā 

 iegādāts pēdējo triju gadu laikā 

 sadalīts pēdējo triju gadu laikā 

  

            

 (datums)   (mēnesis)   (gads)  
 

 



2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados 

saņemto un plānoto atbalstu 

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos 

gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra 

Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 

18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 

(Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par 

plānoto de minimis atbalstu: 

Datums, 

mēnesis, gads, 

kad pieņemts 

lēmums 

(vai cits 

dokuments) par 

de minimis 

atbalsta 

piešķiršanu
3
 

Komerc-

sabiedrības 

nosaukums
4
 

Atbalsta 

sniedzējs 

Atbalsta veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums, 

pamatkapitāla 

palielinājums 

u. tml.) 

Piešķirtā/ 

plānotā 

atbalsta 

summa 

(euro)
5
 

Bruto 

subsīdijas 

ekvivalents 

(euro) 

Eiropas 

Savienības 

regulējums
6
, 

saskaņā ar kuru 

atbalsts 

piešķirts vai 

plāno to 

piešķirt 

       

 

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis vai plāno 

saņemt konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai 

individuālā projekta ietvaros: 

Datums, 

mēnesis, gads, 

kad pieņemts 

lēmums 

(vai cits 

dokuments) 

par atbalsta 

sniegšanu
7
 

Atbalsta 

sniedzējs 

Atbalsta 

sniegšanas 

tiesiskais 

pamatojums 

Atbalsta 

veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums, 

pamatka-

pitāla 

palielinā-

jums  

u. tml.) 

Kopējā 

attiecināmo 

izmaksu 

summa/ 

kopējā 

plānoto 

attiecināmo 

izmaksu 

summa 

(euro) 

Tām pašām 

attiecinā-

majām 

izmaksām 

jau 

saņemtā/ 

plānotā 

summa 

(euro) 

Bruto 

subsīdijas 

ekvivalents 

(euro) 

Atbalsta 

intensitāte/ 

plānotā 

atbalsta 

intensitāte 

(%) 

                

3. Apliecinājums 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

Apliecinu, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts komercsabiedrībai 

vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro (kravu komercpārvadājumu 

autotransporta komercsabiedrībai – 100 000 euro) atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas 

Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.  

 

Atbildīgā persona 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts
8
) 

 

      

      

(amats)   (datums) 

Z. v.
8
 



 

Piezīmes. 

1 
Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu 

komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību. 
2
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas 

izmaiņas – tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts. 
3
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents kārtējā un iepriekšējos divos gados ir saņēmis de 

minimis atbalstu saskaņā ar 2.1. apakšpunktā minēto Eiropas Savienības regulējumu. 
4
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības 

definīcijai (nav autonoms uzņēmums) un/vai tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts. 
5
 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt 

katrai jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās 

komercsabiedrības pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā. 
6
 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra 

Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 

18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un 

Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014. 
7
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir saņēmis valsts atbalstu konkrētajam projektam 

tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. 
8
 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments 

ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 



4. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 

 

Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu 

 

 

Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds: ______________________________ 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: _____________________________________________ 

Uzņēmuma juridiskā adrese: _________________________________________________ 

Uzņēmuma faktiskā adrese: __________________________________________________ 

 

Biznesa idejas īstenošanas izmaksu pozīcijas 

nosaukums saskaņā ar apstiprināto 

pieteikumu/pakalpojuma nosaukums 

Izmaksas 

saskaņā ar 

apstiprināto 

pieteikumu 

Faktiskās 

izmaksas 

Attaisnojuma 

dokumenta* Saimnieciskais 

darījums 

Summa EUR 

(ar PVN) 

Attaisnojoša 

dokumenta 

Nr. pielikumā datums 
nosaukums 

un numurs 

        

        

Kopā:        
*Uzrādīt tikai tos dokumentus, kuri apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajiem mērķiem. Attaisnojuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši grāmatvedību 

reglamentējošiem dokumentiem. 

 

Klāt pievienoti attaisnojuma dokumenti (čeku) kopijas uz_____ lapām. 

 

Datums: _____________________________________ 

 

Paraksts: _____________________________________ 



5. pielikums 

Konkursa  

                “ “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības  

uzsākšanai vai attīstībai”  nolikumam 

 

 

LĪGUMS Nr._____________ 

par finansējuma piešķiršanu  

Jēkabpilī                                                                                                 20__.gada __.______ 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās domes priekšsēdētāja Kārļa 

Pabērza personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Krustpils novada pašvaldības 

nolikumu, no vienas puses, un  

_____________ (turpmāk – FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS), tās _________ personā, kas 

rīkojas saskaņā ar statūtiem un _________ likumu, no otras puses, PAŠVALDĪBA un 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta arī Puse, bet abas kopā - Puses, 

pamatojoties uz projektu konkursu “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai (turpmāk – Konkurss) vērtēšanas komisijas 20__.gada ___. ________ lēmumu Nr. _____ 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un īstenošanas termiņš  

1.1. PAŠVALDĪBA izmaksā līdzfinansējumu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA komercdarbības 

atbalstam (turpmāk – Finansējums) Konkursa ietvaros realizējamai komercdarbības uzsākšanai (vai 

attīstībai). 

1.2.  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS realizē _________________ biznesa ideju (turpmāk – projekts). 

1.3. Projektu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS īsteno no 20__.gada __._______ līdz 20__.gada 

__._________. 

 

2. Finansējuma apmērs, izmaksas un atmaksas kārtība 

2.1. PAŠVALDĪBA projekta realizācijai piešķir Finansējumu _____ EUR (summa vārdiem euro) 

apmērā. Finansējuma summā ir iekļauti visi iespējamie nodokļi, nodevas un citi maksājumi, kas saistīti 

ar projekta realizāciju.  

2.2. PAŠVALDĪBA izmaksā Finansējumu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM šādā kārtībā: 

2.2.1. 70 % no piešķirtā Finansējuma apmēra jeb ___ EUR ieskaita FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 

norēķinu kontā desmit darba dienu laikā no avansa maksājuma pieprasījuma un rēķina saņemšanas 

dienas; 

2.2.2. 30 % no piešķirtā Finansējuma apmēra jeb ___ EUR ieskaita FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 

norēķinu kontā desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas, noslēguma atskaites un rēķina 

iesniegšanas dienas. 

2.3. PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM atmaksāt izmaksāto naudas 

summu, ja: 

2.3.1. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS viena mēneša laikā no avansa maksājuma saņemšanas nav 

uzsācis Finansējuma apgūšanu; 

2.3.2. PAŠVALDĪBA konstatē Finansējuma izlietojumu, kas neatbilst Finansējuma izlietošanas 

mērķim; 

2.3.3. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nav iesniedzis atbilstošus izdevumu apliecinošus dokumentus; 

2.3.4. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nav reģistrējis saimniecisko darbību vai nav uzsācis 

komercdarbību Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 

2.3.5. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS pārtrauc saimniecisko darbību ātrāk par vienu gadu vai pirmajos 

divos darbības gados pārceļ savu darbību ārpus Krustpils novada administratīvās teritorijas. 

2.4. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS pēc pieprasījuma saņemšanas dienas saņemto naudas summu 

atmaksā PAŠVALDĪBAI desmit darba dienu laikā. 

 

 



3. PUŠU saistības 

3.1. PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt un saņemt no FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA nepieciešamo 

informāciju projekta īstenošanas un kontroles nodrošināšanai. 

3.2. Līguma darbības laikā PAŠVALDĪBAI ir tiesības: 

3.2.1. veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par iegādāto materiālo vērtību atrašanos projekta 

īstenošanas vietā; 

3.2.2. pārliecināties par darbības atbilstību iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam; 

3.2.3. pārbaudīt finanšu līdzekļu izlietojumu projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā jeb 

divu gadu laikā pēc PAŠVALDĪBAS pēdējā maksājuma saņemšanas dienas. 

3.3. PAŠVALDĪBA, konstatējot saistību nepildīšanu, ir tiesīga, pieprasīt no FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJA paskaidrojumu un lemt par Finansējuma atmaksu vai samazināšanu. 

3.4. Pēc projekta realizācijas PAŠVALDĪBAI ir pienākums organizēt īstenotās biznesa idejas un 

Finansējuma izlietošanas prezentāciju. 

3.5. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM ir tiesības: 

3.5.1. nepalielinot Finansējuma apjomu, lūgt veikt grozījumus Konkursa pieteikumā un naudas 

plūsmas aprēķinā, norādot pamatotus iemeslus; 

3.5.2. pēc saskaņošanas ar PAŠVALDĪBU, mainīt projekta ietvaros iegādāto materiālo vērtību 

atrašanās vietu Krustpils novada administratīvajā teritorijā. 

3.6. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM ir pienākums: 

3.6.1. izlietot piešķirto Finansējumu atbilstoši tā mērķim un naudas plūsmas aprēķinam; 

3.6.2. iesniegt biznesa idejas īstenošanas gala noslēguma atskaiti par naudas līdzekļu izlietojumu, 

pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas; 

3.6.3. nodrošināt Līgumā noteikto PAŠVALDĪBAS tiesību realizēšanu; 

3.6.4. projekta uzraudzības periodā ir pienākums līdz katra gada 1.jūnijam iesniegt 

PAŠVALDĪBAI gada atskaiti par biznesa idejas īstenošanas gaitu, panākumiem, problēmām un 

šo problēmu risinājumiem, finanšu pārskatu, kurā iekļauj informāciju par FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJA paša finansējumu; 

3.6.5. projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā sniedzot intervijas medijiem vai 

realizējot informācijas publicitātes pasākumus sociālo mediju kontos, atsaukties uz 

PAŠVALDĪBAS sniegto atbalstu projektā; 

3.6.6. izmantojot Krustpils novada pašvaldības logotipu, lietošanu saskaņo ar Krustpils novada 

sabiedrisko attiecību speciālisti, tālrunis 28304009, e-pasts: monika.kauranena@krustpils.lv. 

3.7. Pēc projekta realizācijas FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS viena mēneša laikā prezentē Konkursa 

vērtēšanas komisijai īstenoto biznesa ideju un Finansējuma izlietojumu.  

3.8. Konkursa vērtēšanas komisija pēc īstenotās biznesa idejas un Finansējuma izlietojuma 

prezentēšanas piecu darba dienu laikā pieņem atzinīgu lēmumu vai lēmumu par trūkumu, nepilnību vai 

neatbilstības novēršanu. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS trīs nedēļu laikā pēc lēmuma nosūtīšanas 

novērš norādītos trūkumus un iesniedz precizētos dokumentus PAŠVALDĪBĀ. Konkursa vērtēšanas 

komisija, ja nepieciešams, var pieprasīt  atkārtoti veikt prezentāciju vai pieņemt galīgo lēmumu, kuru 

PAŠVALDĪBA paziņo FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM. 

3.9. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM saņemamos paziņojumus, pieprasījumus un lēmumus 

PAŠVALDĪBA nosūta piecu darba dienu laikā pēc Konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma 

pieņemšanas vai attiecīga fakta konstatēšanas uz FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA norādīto e-pasta 

adresi. 

3.10. PAŠVALDĪBA pirms Līguma 2.3.apakšpunktā minētā pieprasījuma, nosūta FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJAM brīdinājumu par Līguma nepildīšanu. Ja  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS 10 (desmit) 

darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža nenovērš Līguma saistību nepildīšanu, 

PAŠVALDĪBA ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu un nosūtīt pieprasījumu par naudas atmaksāšanu. 

Līguma izbeigšanas datums ir datums, kāds norādīts brīdinājumā. 

3.11. Ja FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS kavē saņemtās naudas summas atmaksu ilgāk par 10 (desmit) 

darba dienām no pieprasījuma saņemšanas, tad FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS PAŠVALDĪBAI maksā 

līgumsodu 10 (desmit) procenti no Finansējuma summas.  

3.12. Ja Līgumā paredzētajā laikā netiek iesniegtas atskaites vai nenotiek 3.7.apakšpunktā minētā 

prezentācija, FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no Finansējuma kopējās 

summas par katru nokavēto dienu. 

3.13. Ja FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS atbilstoši Līguma noteikumiem neatmaksā saņemto 

finansējumu vai nesamaksā līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos, Līguma parakstītājs kā fiziska 

mailto:ieva.lapina@krustpils.lv


persona uzņemas saistības kā pats parādnieks atbildēt PAŠVALDĪBAI ar visu savu kustamo un 

nekustamo īpašumu, lai segtu finansējuma atmaksu. 

 

4. Nepārvaramā vara 

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radīsies 

nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt. 

Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā Puse paziņo otrai nekavējoties tiklīdz tas kļuvis 

zināms. 

4.2. Nepārvarami ārkārtēji apstākļi ir stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, ar jauniem tiesību aktiem 

pamatota valsts varas un pārvaldes institūciju rīcība, streiki, abām Pusēm saistošu tiesību aktu 

pieņemšana un to stāšanās spēkā. 

4.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par trim mēnešiem, PAŠVALDĪBAI un 

FINASĒJUMA SAŅEMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski informējot par to 

otru Pusi. 

 

5. Pārējie noteikumi 

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz saistību izpildei. 

5.2. Šī līguma darbības laikā radušos strīdus PUSES cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, bet ja tas 

nav iespējams, tos izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai 

PUSEI. 

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

PAŠVALDĪBA  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS 

Krustpils novada pašvaldība 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV–5202 

Reģ. Nr. 90009118116 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

_____________________    K. Pabērzs 
 

 

 Nosaukums 

Reģ. Nr.  

Adrese 

E-pasta adrese: 

Kontakttālrunis 

Konts  

Amats (ja ir) 

 

 

 

________________________ V. Uzvārds 

 

 
 

 



6. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 

AVANSA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS 

 

1. Informācija par pieprasījumu 

Biznesa idejas nosaukums  

Pieprasītā avansa summa, EUR  

Avansa apmērs, %  

Biznesa idejas attiecināmās izmaksas, 

EUR 
 

Pašvaldības piešķirtais finansējums, EUR  

2. Atbalsta saņēmējs 

Nosaukums / vārds uzvārds  

Reģistrācijas numurs/ 

nodokļu maksātāju kods 

 

Juridiskā adrese/ adrese  

Atbalsta saņēmēja kontaktpersona  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

3. Bankas informācija 

Konta turētājs  

Reģistrācijas numurs/ 

nodokļu maksātāju kods 
 

Bankas nosaukums  

Bankas konta numurs  

Bankas kods  

4. Iesniedzamie pavaddokumenti 

 Dokumenta Nr. Datums Lapu 

skaits 

Apliecinājums par saimnieciskās 

darbības reģistrēšanu (ja attiecināms) 

   

Priekšapmaksas rēķins    

Finansējuma līgums (kopija)    

 

Atbalsta saņēmējs   
(vārds, uzvārds un paraksts ) (datums) 

 
 

 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.02.2019. 
PIELIKUMS 

Krustpils novada pašvaldības domes 

20.02.2019.  Sēdes lēmumam  

“Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu” 

 

APSTIPRINĀTI 
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.2., 17.p.) 
 

KRUSTPILS NOVADA PAŠAVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES GABALA 

“Leināni” KRUSTPILS PAGASTĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5668 001 0089  ar platību  

7,3 ha  ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Noteikumi nosaka kārtību kādā notiek Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 5668 001 0089 “Leināni” ar nomas platību 7,3  ha 

zemes nomas tiesību (turpmāk - Objekts) iegūšana izsolē - zemes noma atklātā izsolē personai, 

kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. Zemes vienības tirgus nomas maksa  

uz 2019.gada 11.janvāri ir  420,00 EUR gadā.     

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu" 1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " un citus LR spēkā esošos normatīvos 

aktus. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu 

iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto 

zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot 

"Iespējami augstāko cenu" likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu" izpratnē. 

4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada domē. 

5. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 65237627, 

mobilais telefons 28300194. 

6. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 06.martā plkst. 

10.00.  

7. Izsoles veids - mutiska, ar augšupejošu soli, un tajā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēta 

fiziska vai juridiska persona. 
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8. Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 001 0089, izmantošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Krustpils novada teritorijas 

plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai. 

8.1. Zeme gabals atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā (skice pielikumā). 

8.2.Visiem atiecīgā zemesgabala nomas tiesību pretendentiem līdz izsoles norises dienai ir 

tiesības iepazīties ar attiecīgā zemes gabala faktisko stāvokli dabā, saskaņojot to iepriekš ar 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26602676. 

9. Zemes nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi. 

10. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089 nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

11. Izsoles sākuma cena ir 420,00 EUR gadā , ko saskaņā ar MK noteikumiem Nr.350,  uz 2019. 

gada 11. janvāri noteicis neatkarīgs vērtētāja SIA “Dzieti”, Reģ.Nr.42403010964. 

12. Nomas tiesību izsoles  solis ir 10,00 EUR.                             

12.1.Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā : 

-reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 15.00, t.sk.PVN  un nodrošinājuma nauda EUR 

42,00 .  

12.2. Reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas 

pārskaitījumu uz Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  0050 0143 

2307 5. 

12.3. Samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā. 

13. Izsolē uzvarējušais, slēdzot nomas līgumu, papildus nomas maksai kompensē iznomātājam 

sertificēta vērtētāja atlīdzības summu – 77,44 EUR. Vērtētāja atlīdzība kopsummas pievienojama pie 

pirmā rēķina. 

14. Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Krustpils novada domes lēmuma 

pieņemšanas – www.krustpils.lv. 

 

2. IZSOLES DALĪBNIEKI 

14. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un 

kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

 

3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

15. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019. gada 05.marta, plkst.16.00 Krustpils 

novada domē- 27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda. 

17. Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese un citas adreses, kurās persona ir sasniedzama, nomājamā 

zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība. 

17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

18. Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība; 

18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu; 

18.3.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju; 

http://www.krustpils.lv/


18.4.Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuras ir izpildījušas 

izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 18.punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā norādītas šādas 

ziņas: 

19.1. dalībnieka kārtas numurs; 

19.2. juridiskas personas pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds; 

19.3.reģistrācijas nr. vai personas kods; 

20. reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai, uzrādot pasi un 

pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda informācija; 

20.1. dalībnieka kārtas Nr. ; 

20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds; 

20.3. uzvārds un personas kods; 

20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons; 

20.6. izsoles vieta un laiks; 

20.7. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmērs gadā bez PVN; 

20.8. atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu; 

20.9. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts. 

21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpaužot līdz izsoles sākumam. 

 

4. IZSOLES KĀRTĪBA 

22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens 

Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar 

izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā. 

22.1.Zemes gabala nomas tiesību pretendents pēc reģistrācijas un parakstīšanās izsoles dalībnieku 

reģistrā iegūst izsoles dalībnieka statusu un vairs nevar celt nekādas pretenzijas par Zemesgabala 

stāvokli. 

23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst 

izsoles vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu soli. 

25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem un par tā neierašanās iemesliem 

izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un 

tiesības piedalīties izsolē. 

26. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

dalībnieku sarakstu. 

27. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, 

paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa 

paaugstināma ar katru nākamo solījumu. 

28. Solīšanas gaitā dalībnieki nosauc solīto maksu. Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas 

numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura 

piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām. 

29. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā 

jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 



30. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties 

uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas 

atbilstību nosolītajai. 

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, 

atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš 

nosolījis lielāko nomas maksu. 

32. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, 

kurš atteicies no nosolītā objekta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības 

nauda. 

33. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Krustpils novada 

domei. 

 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

34. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

35. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu 

un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

36. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles 

uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

37. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas līgumā 

tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa. 

38.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 

un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas 

maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

39. Krustpils novada dome un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas slēdz nomas līgumu. 

39.1.Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu , tas zaudē nomas tiesības uz nosolīto 

zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis pēdējo 

nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

39.2.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

39.3.Nomas līgums ar nākamo izsoles dalībnieku ir slēdzams par viņa pēdējo izsolē piedāvāto 

nomas maksu 20 dienu laikā no piedāvājuma brīža. 

 

6. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES 

40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

40.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

41. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski 

paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

42. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt dome, ja; 

42.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

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



43. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības 

naudu. 

44. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1lpp.; 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Kārlis Pabērzs 

 



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089   kopējā platība 7,3 ha. 

 

 

 

 
 

 

 

Sagatavoja M.Alksne 07.02.2019.  



PIEKLIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0089  

 7,3 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2019.gada ___________________ 

 

 ________________ 

 

 


