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2019.gada 20.martā                                                                                             Nr. 3. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne.  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, jaunatnes un tūrisma lietu 

speciāliste Angelina Tukiša, finansiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga 

Garkalne, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Sociālā dienesta 

vadītāja Benita Dzelme, IT un datorsistēmu administratore Anita Dzenuška, Kūku bibliotēkas 

vadītāja Jeļena Hnikina, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne, Mežāres pagasta 

pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, 

Variešu  pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis.A tašienes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ilona Zalāne, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:   Kārlis Pabērzs (jun.) - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz papildināt darba kārtību ar papildjautājumiem: 

 Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dvīnīšu ģimenei 

 Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj papildināt un apstiprināt domes 

sēdes darba kārtību: 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 

2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā 

3. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

4. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

5. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 

6. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

7. Par atbalstu sportistu dalībai mācību treniņu nometnē 

8. Par debitoru parādu norakstīšanu 

9. Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 3” -4, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

10. Par nekustamā īpašuma – apbūvētās  zemes vienības   “Sauku ferma”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Mežavoti 2”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Mežavoti 5”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Vīcupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu  

16. 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” 

precizēšanu 

17. Par saistošo noteikumu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

precizēšanu un jaunās redakcijas apstiprināšanu  

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

19. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

20. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par nolikuma „Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

22. Par zemes ierīcības projekta „ Ķieģeļi” 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 zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos  

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

30. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dvīnīšu ģimenei 



31. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

32. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

33. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izveidota darba grupa GPS sistēmas ieviešanai, notikusi pirmā sanāksme, šodien plānota 

nākošā. Esam pārrunājuši šo jautājumu  ar Jēkabpils novada pašvaldību, kuriem šāda sistēma 

jau darbojas, protams sistēmai  ir arī savi mīnusi. 

Apmeklēts Sēlijas partnerības seminārs, kurā piedalījās arī biedrības. Nākamajā 

plānošanas periodā atbalsta piešķiršanai tiks piesaistīts arī Kohēzijas fondu finansējums. 

Notiek novada gadatirgus pasākuma organizēšana. 

Vecajā Sūnu skolā notiek remontdarbi. Iespējams būs nepieciešama logu nomaiņa. 

Notika sarunas ar Junsardzes centru par šo telpu izmantošanu, bet arī viņiem plāni ir 

mainījušies. Būs jādomā ko darīt tālāk ar šo objektu. Uzsāks ēkas Rīgas ielā 146 demontāžas 

darbus, jāsaņem kultūras pieminekļu saskaņojums. Tikmēr uzsākta atkritumu izvākšana. 

Notikusi tikšanās ar Krustpils pagasta pārvaldi par ceļu remontdarbu gaitu  un 

veicamajiem darbiem (Prižu avēnija; Braslas iela; stāvlaukums pie Daugaviešiem un 

Kalmītēm). Tiks pieaicināts speciālists, lai sastādītu darbu apjomu, tad lems par turpmāko 

darbu virzību. 

Bija tikšanās ar valsts drošības dienesta pārstāvi, kurš stāstīja par pārrobežu vizītēm, 

valsts drošību. 

Tikšanās ar finiera rūpnīcas vadību, piedāvājām Liepenes skolu kā iespējamo 

dzīvesvietu strādniekiem.  

Notiek Attīstības programmas izstrādes process, gatavojamies darba grupu sanāksmei, 

visi interesenti laipni aicināti, bet šobrīd ir zema aktivitāte. Izsakās K.Stars.  

Tiek veiktas cenu aptaujas atlikušajiem pārbūvejamajiem ceļiem Atašienes, Kūku, 

Krustpils pagastos LAD projektā. 

Mežāres kultūras nama siltināšanas projektam nosūtīti pēdējie precizējumi CFLA. 

Ir noslēgts līgums ar meliorācijas darbu veicēju Mežarē. Norit tirgus izpēte Jaunās 

Muižas apgaismojuma ierīkošanai. LEADER projektā notiek cenu izpēte informācijas stendu 

uzstādīšanai. 

Jautā E.Serkova, atbild R.Spēks. 

K.Pabērzs papildina izpilddirektora sniegto informāciju. 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 

2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo A.Tukiša. Izsakās K.Stars, papildina K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu 

un 21.panta pirmās daļas 27.punktu”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 



Golubevs, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 

2020. – 2026.gadam (turpmāk – plāns) izstrādi. 

2. Noteikt Krustpils novada pašvaldības tūrisma un jaunatnes lietu speciālisti 

Angelīnu Tukišu par atbildīgo plāna izstrādē. 

3. Apstiprināt plāna izstrādes darba grupu šādā sastāvā: 

3.1. Darba grupas vadītāja Angelīna Tukiša - Krustpils novada pašvaldības 

tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste; 

3.2. Darba grupas locekļi: 

3.2.1. Daina Kalve - Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja; 

3.2.2. Līga Zalāne - Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores 

pienākumu izpildītāja; 

3.2.3. Rolands Laguns - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēknis; 

3.2.4. Ieva Ivanova -  Jēkabpils 3.vidusskolas audzēkne; 

3.2.5. Viktorija Voitehoviča -  Jēkabpils valsts ģimnāzijas audzēkne; 

3.2.6. Kārlis Zalāns - Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas audzēknis; 

3.2.7. Gita Elksnīte - Krustpils pagasta  bibliotēkas bibliotekāre; 

3.2.8. Mārīte Pole - biedrības “Silta sirds” valdes locekle. 

4. Apstiprināt plāna izstrādes darba uzdevumu (pielikumā). 

 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku nolikumu  

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas sēdē. 

 

Jautā P.Gravāns, atbild I.Jaševs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild J.Hnikina. I.Jaševs ierosina nilikumu 16.punktā vārdu 

„nodrošināt” aizstāt ar vārdu „Veicināt”. V.Stiebriņa atbalsta šo priekšlikumu. 

Nodiek debates par precīzāku  nolikuma 26.punkta formulējumu. Izsakās K.Brūniņa, 

I.Jaševs, L.Zalāne. J.Hnikina skaidro, ka nolikuma redakcija saskaņota ar Jēkabpils Galveno 

bibliotēku. Izsakās K.Brūniņa, I.Jaševs, L.Zalāne, J.Hnikina, P.Gravāns, D.Kalve. Deputāti 

vienojas 16.punktā vārdu „nodrošināt” aizstāt ar vārdu „veicināt”. 

 

 

Tuvojoties Krustpils novada pašvaldības bibliotēku akreditācijas jaunajam termiņam, 

nepieciešams apstiprināt bibliotēku nolikumus jaunā redakcijā.  

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

pirmās daļas 2. punktu, Bibliotēku likuma 4.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības bibliotēku nolikumus jaunā redakcijā 

(pielikumā). 

 



10:42 sēdes telpu atstāj V.Golubevs. 

3. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 6. martā saņemts Krustpils novada pašvaldības 

Antūžu speciālās internātpamatskolas direktora Ziedoņa Ozoliņa iesniegums ar lūgumu atļaut 

pieņemt ziedojumu 100 euro no SIA “BRAHMA GROUP”. Atbilstoši 2019. gada 14. februāra 

ziedojuma līgumam ziedojuma izlietošanas mērķis – Antūžu speciālās internātpamatskolas 

lietpratības konkursa organizēšanai.  

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

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

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

1. Pieņemt no SIA “BRAHMA GROUP” ziedojumu 100 EUR (simts euro) Krustpils 

novada pašvaldības Antūžu speciālās internātpamatskolas vajadzībām. 

2. Ziedojumu izlietot Antūžu speciālās internātpamatskolas lietpratības konkursa 

organizēšanai. 

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

 
 

4. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild L.Garkalne. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 6. martā saņemts Meža īpašnieku biedrības 

“Meža konsultants” iesniegums ar lūgumu pieņemt no biedrības dāvinājumu – mežzinātnieces 

Aijas Zviedres, mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Rūtas Kazākas grāmatu “Koku 

bērnudārzs”. Grāmata ir kā biedrības dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā un mežu dienu 

90. dzimšanas dienā. 

Biedrība dāvina 10 grāmatas, tās domātas katrai pašvaldības izglītības iestādei. Vienas 

grāmatas cena 2,50 euro.    

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

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

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

 



1. Pieņemt no Meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” dāvinājumu 

(ziedojumu) 10 grāmatas “Koku bērnudārzs” 25 EUR (divdesmit piecu euro) vērtībā. 

2. Dāvinājumu (ziedojumu) izsniegt katrai izglītības iestādei.  

3. Izglītības iestādēm dāvinājumu (ziedojumu) ņemt uzskaitē bibliotēku fondos. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 
 

5. 

Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

2019. gada 06. martā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores pienākumu izpildītājas L. Zalānes iesniegums ar lūgumu rast iespēju 

piešķirt līdzekļus grāmatas par Atašienes skolas vēsturi “Lasāmgrāmata atašieniešiem” 

izdošanai.  

Grāmatu paredzēts prezentēt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 115 gadu jubilejas 

pasākumā 2019. gada 1. jūnijā. 

Izmaksas plānotas 2 000 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt līdzekļus 2 000 EUR apmērā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai, novirzot 

finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Līga Zalāne lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

6. 

Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Izsakās K.Pabērzs, J.Puriškevičs. 

 

2019. gada 25. februārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta 

pārvaldes vadītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus filtrējošā materiāla 

nomaiņai ūdens ņemšanas vietā Vīpes pagasta Vīpes ciemā.  

Februārī Vīpes pagastā veikta ūdens attīrīšanas sistēmas apkope, kur secināts, ka ūdens 

kvalitāte ir slikta un nepieciešama filtrējošā materiāla nomaiņa. 

Pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt 2 273 EUR filtrējošā materiāla nomaiņai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina 



Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, 

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

Piešķirt līdzekļus EUR 2 273 apmērā filtrējošā materiāla nomaiņas izdevumu 

segšanai no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

         

7. 

Par atbalstu sportistu dalībai mācību treniņu nometnē 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

2019. gada 26. februārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Jēkabpils sporta skolas 

direktora iesniegums ar lūgumu atbalstīt divu Krustpils novadā deklarēto sportistu dalību 

mācību treniņu vieglatlētikas nometnē Čehijā no 2019. gada 5. aprīļa līdz 22. aprīlim.  

Mācību treniņu vieglatlētikas nometne tiek organizēta, lai gatavotos Pasaules skolu 

čempionātam Horvātijā (no 13.05 līdz 19.05.2019.), kur Jēkabpils 3. vidusskolas audzēkņi ir 

izcīnījuši ceļazīmi ar tiesībām startēt Pasaules skolu čempionātā. 

Tiek lūgts finansiāli atbalstīt Mežāres pagastā deklarēto bērnu – I. I. un K. I. dalību 

šajā nometnē. 

Paredzami nometnes izdevumi dienā ir 33 EUR, kur tiek iekļauti izdevumi par 

naktsmītnēm Čehijā, ēdināšanas izdevumi (trīs reizes dienā), sporta bāzes īre, relaksācijas 

izdevumi, kā arī vienas naktsmītnes izdevumi Polijā (viena nakts). 

Tiek lūgts finansiāls atbalsts 1 056 EUR apmērā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

14. panta 2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

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

Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, 

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

Atbalstīt piešķirot finansējumu 1 056 EUR apmērā no sporta pasākumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

8. 

Par debitoru parādu norakstīšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 2.pantam, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 

187, 188.punktu, Civillikuma 1895.pantu - visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas 

no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja 

tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

 Ņemot vērā, apstākli, ka debitoru prasījumu nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 

93.panta neizpildāmības dēļ, t.i., debitori neatbilst prasībām dokumentu trūkuma dēļ. 



 Izvērtējot  gadījumus, kuros debitori ir ignorējuši tiem sūtītos brīdinājumus par parādu, 

un nav sagaidāma to izpilde atbilstoši Civilprocesa likuma 50.1 pantam „Saistību piespiedu 

izpildīšana brīdinājuma kārtībā”, bet saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un 

2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.983 „Ar lietas izskatīšanu saistīto 

izdevumu aprēķināšanas kārtība” 13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par 

katru debitoru pārsniedz parāda summu un ir 75.84 euro (valsts nodeva – 71.14 euro, ar lietas  

izskatīšanu saistīti izdevumi – 4.70 euro), kas ir būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt piedziņas 

procesu nav ekonomiski izdevīgi.  

 Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības iekšējās inventarizācijas  laikā noskaidrotiem 

debitoriem, izveidojama darba grupa, kura izvērtē debitoru parādu norakstīšanu. Rīkojoties, 

pēc lietderības principa, norakstot parādu, kad izdevumi ir būtiski lielāki nekā parāds un 

uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski izdevīgi. Atklāti  balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

1. Apstiprināt darba grupu debitoru parādu izvērtēšanas un norakstīšanai šādā 

sastāvā: 

2. Priekšsēdētājs: Raimonds Spēks – Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

Locekļi: 1. Ilze Stupāne 

          2. Pēteris Gravāns 

         3. Dace Vītola 

         4. Juris Puriškevičs 

3. Darba grupai debitoru parādu izvērtēšanas un norakstīšanai pilnvarot debitoru parādu 

izvērtēšanu un norakstīšanu, iesniedzot tiesiski pamatotu aktu domes priekšsēdētājam 

saskaņošanai un Finanšu un grāmatvedības nodaļai izpildīšanai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 
 

 

9. 

Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 3” -4, Spunģēni,  

Krustpils pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  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 Krustpils pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000012594-4, kadastra Nr. 5668 900 8943.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 2219 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964,  2019.gada 25.februāra, slēdzienu Nr. 

D-19/48  par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Spunģēni 3” -4, Spunģēni, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 2800 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, dzīvokļu  pieprasījumu Spunģēnu ciemā, iekļaujot pašvaldības saistītos 

izdevumus 250  EUR, dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 3200 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, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

izīrēto dzīvokli Nr.4 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  477/8572 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.4 mājā “Spunģēni 

3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 3200 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.4 “Spunģēni 3”, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils izsoles noteikumus. 

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. 

 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma – apbūvētās  zemes vienības   “Sauku ferma”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

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

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 0.29 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 003 0005, nosaukumu “Sauku 

ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000585542.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 151 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, 2019.gada 13.februārī slēdzienu Nr. Z-

19/29 „Par nekustamā īpašuma- apbūvētas zemes vienības  “Sauku ferma”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 250 EUR.  

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

novērtēšanu, sastāda 890,12 EUR. Zemes vienībai  “Sauku ferma”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, noteikt atsavināšanas cenu 1200 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 



daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5694 003 

0005, “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novadā,  0.29 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  1200 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Sauku ferma”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils 

novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Sauku ferma”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Mežavoti 2”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

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

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 4.54 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 003 0122, nosaukumu “Mežavoti 

2”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539164.  



Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 634 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, 2019.gada 20.februārī slēdzienu Nr. Z-

19/2 „Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar mežaudzi) “Mežavoti 2”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 12900EUR.  

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

novērtēšanu, sastāda 1270,2 EUR. Zemes vienībai  “Mežavoti 2”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, noteikt atsavināšanas cenu 15000 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar  mežaudzi kadastra Nr. 

5694 003 0122, “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novadā,  4.54 ha platībā, nosacīto 

cenu, jeb, sākumcenu  15 000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Mežavoti 2”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils 

novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Mežavoti 2”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Mežavoti 5”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

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

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu.  



Zemes vienība 7.9 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 004 0111, nosaukumu “Mežavoti 5”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539150.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 1731 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, 2019.gada 20.februārī slēdzienu Nr. Z-

19/3 „Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar mežaudzi) “Mežavoti 5”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 15400EUR.  

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

novērtēšanu, sastāda 1178,97 EUR. Zemes vienībai  “Mežavoti 5”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, noteikt atsavināšanas cenu 25000 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar  mežaudzi kadastra Nr. 

5694 004 0111, “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novadā,  7.9 ha platībā, nosacīto 

cenu, jeb, sākumcenu  25 000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Mežavoti 5”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils 

novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Mežavoti 5”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 
 

13. 

Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības (ar mežaudzi)   “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

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

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 



 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 9.5 ha platībā ar kadastra Nr. 5696 005 0127, kas sastāv no 3 (trīs) 

zemes vienībām, t.sk. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 

- 5696 005 0127, - 1.8 ha platībā; 

- 5696 005 0128, -1.2 ha;  

- 5696 005 0129, - 6.5 ha ar mežaudzi, ar  nosaukumu “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000585823.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 4485 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, 2019.gada 20.februārī slēdzienu Nr. Z-

19/4 „Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar mežaudzi) “Vārpas”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 15 700 EUR.  

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 

420 EUR. Zemes vienībai  “Vārpas”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, noteikt atsavināšanas 

cenu 20900 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar  mežaudzi kadastra Nr. 5696 

005 0127, “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novadā,  9.5 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  20 900 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Vārpas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 
 

14. 

Par nekustamā īpašuma –  zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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



kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības.  

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

nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, 

kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 0.805 ha platībā ar kadastra Nr. 5670 008 0199, ar  nosaukumu 

“Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000576498.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 555 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, slēdzienu Nr. Z-18/140 „Par nekustamā 

īpašuma- zemes vienības “Deles”, Kūku pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, 

atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 1000 EUR.  

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta mērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

novērtēšanu, izsoles izsludināšanu, sastāda 637.67 EUR. Zemes vienībai  “Deles”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, noteikt atsavināšanas cenu 2000 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

Zalāne (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības kadastra Nr. 5670 008 

0199, “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novadā,  0.805 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  2000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Deles”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Deles”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot 

izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma 

projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 



15. 

Par nekustamā īpašuma “Vīcupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu  
 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 
 

L.Garkalne informē par to, ka saņemts ierosinātāja iesniegums, kurā lūdz samazināt 

izsoles cenu. Izsakās K.Brūniņa. Komentē L.Garkalne. Izsakās Mežares pagasta pārvaldes 

vadītāja, kura piekrīt tam, ka izsole tiek pārtraukta. Tā ir lauksaimniecības zeme, ko turpinās 

iznomāt. Izsakās K.Pabērzs. 
 

Ar 2019.gada 23.janvāra  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 1., 6.p.) „Par 

nekustamā īpašuma   “Vīcupēni”,  Mežāres  pagasts, Krustpils novads, otrās izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, tika  nolemts atsavināt, pārdodot izsolē, par sākumcenu 13149 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Sakarā ar to, ka uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents, 

izsoli atzīt par nenotikušu. 

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

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

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

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.kārtībā. 

Izsolei nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tāpēc īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

4.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu,  2019.gada 7.marta sēdes protokolu  

Nr.7, Krustpils novada pašvaldības Finanšu komitejas ierosinājumu, atklāti balsojot „par” –   

Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

nolemj: 
 1. Atzīt par nesekmīgu nekustāmā īpašuma “Vīcupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads  otro izsoli (2019.gada 7.martā,  plkst.10.00) 

 2. Pārtraukt nekustāmā īpašuma “Vīcupēni”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā 

atsavināšanu. 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

16. 

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” precizēšanu 
 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019.gada 20.februārī apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 2019/2 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”” (turpmāk – 

saistošie noteikumi).  

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 28.februārī pašvaldība saņēma Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr.1-18/1807, 

kurā lūdz precizēt saistošos noteikumus. 

Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, 

rekomendējot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz 

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, jo no norādītās tiesību normas neizriet pašvaldībai 

dotais pilnvarojums izdot konkrētos saistošos noteikumus. Ministrija, iepazīstoties ar saistošo 

noteikumu aktuālo redakciju konstatēja, ka pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu 

cenrādis ir saistošo noteikumu pielikums. Līdz ar to ir labojams saistošo noteikumu grozījumu 

projekta ievads, atbilstoši MK noteikumu Nr.108 145.punktam, analoģiski kārtībai, kādā tiek  

izteikta jaunā redakcijā noteikumu projekta vienība. Tātad, būtu nepieciešams rakstīt “Izdarīt 

grozījumus (…) pielikumā, izsakot to šādā redakcijā: (…)”, jo dotajā gadījumā saistošo 

noteikumu grozījumu projekta ievads ir neprecīzs un maldinošs, jo nenorāda, ka jaunā 

redakcijā tiek izteikts saistošo noteikumu pielikums (pielikumā ietvertais maksas pakalpojumu 

cenrādis). 

Ņemot vērā ministrijas norādījumus par saistošajiem noteikumiem un to, ka spēkā 

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro 

un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.februārā saistošajos 

noteikumos Nr. 2019/2 “Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra 

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

pakalpojumiem” šādus precizējumus: 

1.1.izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus “2.panta otro daļu un”; 

1.2.izteikt saistošo noteikumu ievadu jaunā redakcijā: 

“Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošo 

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

1.pielikumā, izsakot to šādā 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 

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 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).” 

 

2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot Krustpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

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

 

 
                                                       17. 

Par saistošo noteikumu  

“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

precizēšanu un jaunās redakcijas apstiprināšanu  

 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

Ziņo I.Jaševs. Jautā N.Mitrofanova, atbild I.Luksts. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018. gada 17. oktobrī apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 2018/13 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā”. 

Par saistošajiem noteikumiem pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas vēstuli ar iebildumiem un vienlaikus lūgumu izdarīt šādus precizējumus: 

1) paredzēt papildus regulējumu saistošo noteikumu III. nodaļā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas 

prasības” 16.punktā ietverto pilnvarojumu par kārtību, kādā dzīvnieka īpašnieks sedz 



izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, vai arī saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsauci uz šo noteikumu 16.punktu svītrot; 

2) precizēt saistošo noteikumu 2. un 4.punktu, ņemot vērā, ka Dzīvnieku aizsardzības 

likumā ir sniegts jēdziena “dzīvnieka īpašnieks” skaidrojums; 

3) svītrot no saistošajiem noteikumiem 8.2., 8.4. un 8.9.apakšpunktu, jo pašvaldībai 

nav dotas tiesības noteikt tādus papildus pienākumus mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, 

kas nav paredzēti ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, bez tam saistošo 

noteikumu 8.3.apakšpunkts jau paredz, ka mājas dzīvniekam ir aizliegts atrasties vietās, kurās 

uzstādītas speciālās zīmes, vai aizliegums izriet no citiem normatīvajiem aktiem; 

4) svītrot 8.7. apakšpunktu, jo Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu 

Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” tiesiskais regulējums ir izsmeļošs 

attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju; 

5) precizēt saistošo noteikumu 9.-11. punktu, jo pašvaldība, izdodot saistošos 

noteikumus, nav tiesīga noteikt citas sterilizētu bezsaimnieku kaķu turēšanas vietas vai 

ierobežot likumā noteiktās teritorijas; 

6) precizēt saistošo noteikumu punktu, kas paredz atbildību par saistošo noteikumu 

prasību neievērošanu. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, 

norādījumus par saistošo noteikumu precizēšanu un precizējamo normu apjomu, jāapstiprina 

saistošie noteikumi jaunā redakcijā, vienlaikus atceļot iepriekš pieņemto lēmumu par 

pārskatīto saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 45.panta 

ceturto un piekto daļu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 ”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

3.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu 

apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu 

suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

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

Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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. Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2018. gada 17. oktobra lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 11, 22. punkts) par saistošo noteikumu Nr. 2018/13 “Par mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā”. 

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

 

 

 

 

 

 



18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Izskata M. D., personas kods [..], 2019.gada 25.februāra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 26.02.2019. ar nr.2.1-11.1/19/451), par  dzīvojamās telpas īres līguma 

termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim [..], Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu 

uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam 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, Kornēlija Brūniņa,  Daina 

Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Pagarināt  ar M. D.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42 /18/6 uz vienu gadu, ar 

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

2. Uzdot M. D. 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 M. D. 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). 
 

19. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas īpašnieka 

lēmuma pamata, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 



1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli: 

1.1. “Spunģēni 3”- 5, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

1.2. “Spunģēni 3”- 13, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

1.3. “Spunģēni 2”- 4, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

20. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 2018.gada 1.jūlija MK noteikumiem Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”44.punktu un Krustpils novada 

pašvaldības 20.02.2019.domes sēdes lēmumu (prot.nr.2., 17.p) „Par zemes gabala nomas 

tiesību izsoles organizēšanu” 1.punktu, tika noteikta nomas tiesības izsole Krustpils novada 

pašvaldības piekritīgai zemes vienībai “Leināni” Krustpils pagastā, kadastra apzīmējums 

56680010089-7,3 ha platībā.  

06.03.2019.Zemes lietu komisija rīkoja nomas tiesību izsoli, piedaloties vienam 

pretendentam. Nosolītā nomas maksas summa 430.00  EUR gadā bez PVN. Zemes nomas 

tiesības uz zemes vienības daļu ir ieguvis izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr. 1 (Juris 

Audzītis, personas kods 020172-11162,adrese: Jaunkrasti, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads). Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala 

“Leināni” Krustpils pagastā, kadastra apzīmējums 56680010089-7,3 ha platībā zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātus: 

 

Nr.p.

k. 

Zemes gabala 

kadastra Nr. 

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgabala 

izsoles 

sākumcena 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 5668 0010089 7,3 420.00 
J. A., p.k.[..], nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 

430.00 
 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar J. A., p.k.[..], adrese: [..], 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2025.gada 

31.martam.  

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 430.00.  

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās 

vērtības nodokli.  



6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

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

3007). 

 

21. 

Par nolikuma „Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

Ziņo L.Garkalne. 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumos Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” noteikto regulējumu un pamatojoties uz likuma 

”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, atbilstoši Valsts 

pārvaldes likuma 72.pantam, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

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

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

Kārlis Stars ( 1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu „Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” jaunā redakcijā 

(nolikums pielikumā). 

2. Publicēt Zemes lietu komisijai nolikumu novada mājas lapā krustpils.lv. 

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

 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta „ Ķieģeļi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  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 26.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Ķieģeļi”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Ķieģeļi”, Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru [..] uzsākts pēc īpašnieces I. S.-Ū.  2019.gada 11.janvāra 

iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] – ar platību 16,6 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 31.janvāra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 2, p.20.).  Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], kurai 

izstrādāts zemes ierīcības projekts, pēc kadastra informācijas datiem atrodas pirts ar kadastra 

apzīmējumu [..].  Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Ķieģeļi” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 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 ”Ķieģeļi”, Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platību 16,6 ha  divās 

zemes vienībās, atdalot meža zemi no pārējās platības. Projektēto zemes vienību platība ir 

12,2 ha un  4,4 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Ķieģeļi” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([..]) – 4,4 ha atstājams nosaukums  un adrese 

”Ķieģeļi”, Atašienes pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.atdalāmai projektētai zemes vienībai Nr.2  ([..])  - 12,2 ha piešķirams jauns 

nosaukums ”[..]”, Atašienes 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.20. )  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi (”Ķieģeļi”, Atašienes 

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

ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 26.februāra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta “Ķieģeļi” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara 

Kauranena sagatavoto zemes ierīcības projektu “Ķieģeļi”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Ķieģeļi”, nekustamā īpašuma  kadastra 

numurs  [..], atrašanās vieta – Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], platība 16,6 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([..]) – 4,4 ha atstāt nosaukumu  un adresi 

”Ķieģeļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([..]) – 12,2 ha piešķirt nosaukumu „[..]”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 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 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 

 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


23. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts J. G., personas kods [..], dzīvo „[..]”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 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, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam J. G., personas kods [..], dzīvo „[..]”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

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. 

 

 

24. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts E. L., personas kods [..], “[..]”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Daugavas upē 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, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam E. L., personas kods [..], dzīvo „[..]”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

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 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts L. K., personas kods [..], dzīvo „[..]”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 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, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam L. K., personas kods [..], dzīvo „[..]”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 



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 zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome izskatīja J. Č., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2019. gadam. 

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

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunkts  

paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja 

saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu 

limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 

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

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 9. punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam J. Č., personas kods [..], dzīvesvieta 

„[..]”, Atašienes pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Marinzejas ezerā, Krustpils 

novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

9,96 EUR (deviņi euro, deviņdesmit seši centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


27. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Izskata 2019.gada 11.martā saņemto G. C. (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu, kurā 

lūdz lauzt dzīvojamo telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu par dzīvokli Nr. [..] “[..]”, 

Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads ar 2019.gada 31.martu.  

Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka ar  Iesniedzēju, noslēgts Dzīvojamās telpas 

īres  un komunālo pakalpojumu līgums 2018.gada 1.oktobrī. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto 

informāciju, Iesniedzējs  nav  norēķinājusies par pakalpojumiem. Iesniedzējam ir  [..]  EUR 

parāds uz 28.02.2019. Par parāda labprātīgu maksāšanu ir noslēgts līgums. 

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

 

1. Izbeigt 2018.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgumu  Nr.7-41/18/9 ar G. C., ar 2019.gada 31.martu.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

3. 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). 

 

 

 

28. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Izskatot 2019.gada 6.marta V. J., personas kods [..], iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 2”-6, 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. 2”-6, 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, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā V. J., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr. 2”-6, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. V. J., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 2”-6, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja V. J., 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 V. J., 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). 

      
 

29. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 13.03.2019.  Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē. 

 

Izskatot 2019.gada 26.februāra E. L., personas kods [..], iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 3”-8, 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. 3”-8, 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, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā E. L., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr. 3”-8, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. E. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 3”-8, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novadā 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja E. L., 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 E. L., 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). 

      

 

30. 

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dvīnīšu ģimenei 

 

Saņemts Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas Benitas Dzelmes 

ieteikums materiāli atbalstīt N. K. ģimeni, kurā 2019. gada [..] piedzima dvīnīši. N. K. 

ģimenes deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, N. K. 

ģimenei tika piešķirts bērnu piedzimšanas pabalsts [..] euro.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

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

Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (13 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Piešķirt N. K. ģimenei vienreizēju pabalstu 300 (trīssimt) euro apmērā, sakarā ar 

dvīnīšu piedzimšanu. 

2. Pabalstu ieskaitīt N. K. norādītajā bankas kontā. 

3. Izdevumus segt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem 
 

31. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs, papildina B.Voltmane. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 15. martā saņemts Krustpils novada 

pašvaldības Krustpils pamatskolas direktores Vijas Stiebriņas iesniegums ar lūgumu atļaut 



pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) divas mikrafona mušiņas TAKSTAR TS-630 no A. V.. 

Ziedojuma lietošanas mērķis – izmantot pasākumu organizēšanai. Iesniegumam pievienots 

akts par inventāra ņemšanu uzskaitē.  

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

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

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne (11 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Pieņemt no A. V. ziedojumu divas mikrafona mušiņas TAKSTAR TS-630 Krustpils 

novada pašvaldības Krustpils pamatskolas vajadzībām. 

2. Ziedojumu izmantot Krustpils pamatskolas pasākumu organizēšanai. 

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

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Aija Vetere un Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

32. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 
 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 15. martā saņemts Krustpils novada 

pašvaldības Krustpils pamatskolas direktores Vijas Stiebriņas iesniegums ar lūgumu atļaut 

pieņemt ziedojumu - digitālo fotokameru.  

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

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

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa,  Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne (11 balsis), „pret”- nav, 

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

1. Pieņemt no Krustpils novada pašvaldības Krustpils pamatskolas padomes 

ziedojumu - digitālo fotokameru, ko izmantot Krustpils pamatskolas vajadzībām. 

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

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Aija Vetere un Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece kornēlija Brūniņa. 

 

 

33. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 18.03.2019. 

iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

40.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, Darba likuma 151. panta pirmās daļas 3.punktu, 

otro daļu, Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31. un 



36.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja 

vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko 

uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā, atklāti balsojot 

„par” –   Daina Kalve, Mārtiņš Felss, Dace Vītola,   Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Līga Zalāne (11 

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

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu papildus 

atvaļinājumu 11 (vienpadsmit) darba dienas no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 

15.aprīlim (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2017. līdz 19.06.2018. 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 15.aprīlim (ieskaitot), pildīt 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 
 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs un Kornēlija Brūniņa  lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Informatīvā daļa 

Vizma Lejiņa sniedz informāciju par IK Vizmas skoliņa iecerēto projektu, lūdz sniegt 

tam atbalstu. Izsakās V.Stiebriņa, K.Brūniņa. K.Brūniņa ierosina daļēji atbalstīt projektu. Jautā 

K.Pabērzs, L.Zalāne, atbild V.Lejiņa. Izsakās B.Voltmane, P.Gravāns. P.Gravāns ierosina, lai 

V.Lejiņa līdz 10.aprīlim iesniegtu konkuras nolikumu. Jautājumu izskatītu aprīļa domes sēdē. 

K.Pabērzs informē, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi Izglītības un kultūras 

pārvaldes reorganizāciju. Izsakās K.Brūniņa, P.Gravāns, K.Stars, A.Vetere. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

D.Kalve jautā par darbu pie Krustpils novada grāmatas. Izsakās K.Pabērzs, V.Stiebriņa, 

A.Vetere, B.Voltmane, K.Stars. K.Pabērzs norāda, ka lūgs R.Kristvaldei sīkāk izklāstīt 

deputātiem šīs grāmatas ieceri. 

 

Sēdi slēdz plkst.12.05 

Sēdes vadītājs                                                                                               K.Pabērzs  

          22.03.2019. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          22.03.2019. 

  



Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 20.marta lēmumam 

(sēdes protokols Nr. 3.,  1.punkts) 

 

 

Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam 

IZSTRĀDES DARBA UZDEVUMS 

 

 

1. Darba uzdevuma mērķis ir izstrādāt Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – 

pašvaldība) Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020. – 2026.gadam (turpmāk – 

plāns), kurā ir noteiktas pašvaldības jaunatnes politikas vidēja termiņa un īstermiņa 

prioritātes, to īstenošanai nepieciešamais rīcību kopums. 

2. Izstrādes pamatojums: 

2.1. Jaunatnes likums; 

2.2. Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus; 

2.3. Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam; 

2.4. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

2.5. Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr. 737 “Attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”; 

2.6. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 

2.7. Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums “Krustpils novada jaunieši: statisks 

raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2018”; 

2.8. Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojums Nr. 256 “Par Jaunatnes politikas 

īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam” 

3. Plāna izstrādes vadības grupas vadītājs ir pašvaldības domes priekšsēdētājs un 

izstrādes darba grupas vadītāja ir pašvaldības tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste. 

Lēmumu izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors.  

4. Plāns ir vidēja termiņa plānošanas dokuments septiņiem gadiem, kurā noteikts 

pasākumu kopums vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai, kā arī rīcību virzieni, 

uzdevumi un investīciju plāns īstermiņa periodam – trim gadiem. 

5. Izstrādē ievērot šādus pamatprincipus: 

5.1. ilgtspējīgas attīstības princips; 

5.2. interešu saskaņotības princips; 

5.3. līdzdalības princips; 

5.4. sadarbības princips; 

5.5. finansiālo iespēju princips; 

5.6. atklātības princips; 

5.7. uzraudzības un novērtēšanas princips; 

5.8. subsidiaritātes princips; 

5.9. attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips; 

5.10. līdzsvarotas attīstības princips; 

5.11. aktualitātes princips; 

5.12. dokumentu saskaņotības princips. 

6. Izstrādes uzdevumi: 

6.1. veikt pašreizējās situācijas darbā ar jaunatni analīzi Krustpils novadā; 

6.2. veikt pašreizējās situācijas salīdzināšanu ar augstāka līmeņa plānošanas 

dokumentiem, lai pārliecinātos par īstenotā darba ar jaunatni atbilstību jaunatnes 

politikas mērķim, apakšmērķiem un uzdevumiem; 



6.3. definēt pašvaldības Jaunatnes politikas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus 

(mērķus), prioritātes un noteikt pasākumu kopumu vidēja termiņa prioritāšu 

īstenošanai, kā arī rīcību virzienus, apakšmērķus, uzdevumus, investīciju plānu 

īstermiņa periodam, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai un iespējamos finanšu 

avotus mērķu sasniegšanai; 

6.4. noteikt Jaunatnes politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus, iekļaujot  

ietekmes uz teritoriju novērtējuma plānu; 

6.5. izstrādāt informatīvo materiālu ar detalizētu informāciju par ilgtermiņa un 

īstermiņa iespējām Krustpils novadā šādās jomās: 

6.5.1. izglītība un apmācība, tajā skaitā neformālā izglītība, interešu 

izglītība); 

6.5.2. brīvprātīgais darbs; 

6.5.3. nodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmīgums; 

6.5.4. jaunrade un kultūras aktivitātes, jauniešu brīvā laika pavadīšana; 

6.5.5. sociālā iekļaušana; 

6.5.6. drošība, veselība, labklājība un sports; 

6.5.7. jaunatne un pasaule; 

6.5.8. jauniešu līdzdalība. 

6.6. izstrādājot plānu pielietot: 

6.6.1. integrētu pieeju plānošanas procesam, tai skaitā apzināt ietekmi uz citu 

jomu attīstību, tādām kā sports, izglītība, kultūra, veselības veicināšana, 

tūrisms, kā arī pēctecību ar veiktajām investīcijām, sadarbību ar citām 

pašvaldībām; 

6.6.2. stratēģisku skatījumu jeb paredzēt reāli īstenojamas un pamatotas 

rīcības, iespējamo finansējuma avotu izvērtējums - pašvaldības budžets, 

konkursi, ES fondu finansējums; 

6.6.3. radošu pieeju. 

7. Izstrādes posmi, rīcības un laika grafiks: 

 

1. Sagatavošanās stratēģijas izstrādei (2019.gada marts–aprīlis):  

1.1. pašvaldības domes lēmums par plāna izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja, darba 

grupas  un darba uzdevuma apstiprināšana; 

1.2. paziņojuma par sabiedrības līdzdalības procesu sagatavošana, ievietošana 

pašvaldības interneta vietnē www.krustpils.lv, informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”; 

1.3. ar stratēģijas izstrādi saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, 

konsultācijas. 

2. Esošās situācijas analīze (2019.gada aprīlis – maijs):  

2.1. pētījuma “Krustpils novada jaunieši: statisks raksturojums un jauniešu viedokļu 

izpēte 2018” iegūto datu analīze;  

2.2. pašvaldības jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto pušu intervēšana, diskusiju 

organizēšana, lai izvērtētu situāciju no dažādiem skatu punktiem un uzklausītu dažādus 

viedokļus; 

2.3. darbs grupās, problēmu analīze un risinājumu noteikšana;  

2.4. sabiedrības informēšana, sevišķi jauniešu, par pašvaldības darbu ar jaunatni un 

esošās situācijas analīzes veikšanu; 

2.5. SVID analīze. 

3. Problēmu sistematizēšana un prioritāšu izvirzīšana (2019.gada aprīlis – maijs):  

3.1. izveidotā problēmu saraksta izvērtēšana, problēmu būtības, cēloņu un seku 

noteikšana, ja problēma netiks atrisināta;  

3.2. problēmu sakārtošana prioritārā secība, atbilstoši to risināšanas svarīgumam.  

4. Vīzija (2019.gada aprīlis- maijs): 



4.1. vīzijas formulēšana ar sasniedzamiem rezultātiem; 

 4.2. pašvaldības prioritāšu darbā ar jaunatni vērtēšana, bāzējoties uz jauniešu viedokli. 

5. Rīcības plāna izstrāde (2019.gada jūnijs – augusts) - konkrētu uzdevumu un to 

izpildes laika grafika, atbildīgo noteikšana, iespējamo finansējuma avotu iezīmēšana.  

6. Publiskā apspriešana 2019.gada  septembris 

7. Ierosinājumu izskatīšana, ja nepieciešams stratēģijas papildināšana (2019.gada 

oktobris - novembris). 

8. Plāna apstiprināšana 2019. gada decembrī. 

 

8. Dokumenta saturs:  

8.1. ievads jeb plāna kopsavilkums;  

8.2. esošās situācijas raksturojums un pašreizējās situācijas analīze (vismaz par 

pēdējo 7 gadu periodu);  

8.3. stratēģiskie uzstādījumi (konkrēts, izmērāms mērķis, prioritātes, rīcības 

virzieni);  

8.4. teritoriālā perspektīva; 

8.5. rīcības un investīciju plāns (iekļauj - plānotās aktivitātes un investīciju 

projektus, atbildīgos par to īstenošanu, termiņus, iznākuma rezultatīvos 

rādītājus, plānoto darbību īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējuma 

avotus un, ja iespējams, indikatīvo nepieciešamā finansējuma apjomu); 

8.6. ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu; 

8.7. ieviešanas uzraudzības kārtība; 

8.8. pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                              K. Pabērzs 

 

A.Tukiša 

28311364 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              

Pielikums 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 20.marta  sēdes lēmumu  

(protokols Nr.3., 9.p.) 

 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “SPUNĢĒNI 3” -4, SPUNĢĒNI,  

KRUSTPILS PAGASTS, KRUSTPILS NOVADĀ   

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.4 mājā “Spunģēni 

3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000012594-4, kadastra Nr.5668 900 8943, uz pašvaldības 

vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 47.7 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 477/8572 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 3200. 

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 
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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. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2019.gada 7.maija līdz 

2019.gada  8.maija, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir J. K., personas kods 

[dzēsts], viņš 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, uzrāxdot 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. 
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4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2019.gada 9.maijā 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  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              
Pielikums  

                                                                              APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 20.03. 2019. sēdes lēmumu  

                                                                                (protokols Nr.3., 10.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

apbūvētas zemes vienības „Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5694 

003 0005), “Sauku ferma”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – 

Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 9.maijā, plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 1200 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 7.maija   līdz 2019.gada  

8maija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 7.maija   

līdz 2019.gada  8.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 003 0005/ apzīmējums: 5694 003 0269 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2019.gada 15.janvāra Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.2.1-8.3/198/58 pamata, 

īpašuma tiesības uz vērtējamo OBJEKTU 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi 1. Atzīme-ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos – 0.14 ha; 

2. Atzīme- ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu  gaisvadu  

līniju  ārpus pilsētām un ciemiem  ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 

0.04 ha. 

 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Neregulārā četrstūra forma. Līdzens 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Zems/ Vidējs. 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Vērtējamā zemes vienība  atrodas Krustpils novada 

Variešu pagastā, apdzīvotās vietas Kalngali tuvumā. 

Piebraukšanas iespējas pie zemes  vienības 

vērtējamas kā labas – zemes  vienība atrodas grants 

seguma autoceļa  malā. Apkārtnē dominē viensētu 

apbūve,  LIZ  laukumi. Tuvumā atrodas  

lauksaimniecības rakstura apbūve. Sociālā 

infrastruktūra ir attīstīta vāji. Līdz Jēkabpils pilsētai 

~ 17 km. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

0.29 ha, t.sk., zeme zem ēkām un pagalmiem  0.17 

ha, LIZ – 0.12 ha. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 101. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, OBJEKTS 

atrodas lauksaimniecībā zemes (L) teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 151 EUR. 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

 



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 nolikumā 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 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. 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; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 



4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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 objektu, 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 objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu 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 objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

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 5.12.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  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (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 objektu 

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 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta 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 objektu. 

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 objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu 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, objekta 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 objektu, 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 
  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              
Pielikums  

                                                                              APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

20.03. 2019. sēdes lēmumu  

                                                                                (protokols Nr.3., 11.p.) 

 
Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar mežaudzi „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5694 003 0122), “Mežavoti 2”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk 

– Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 9.maijā, plkst. 10.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 15 000 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 7.maija   līdz 2019.gada  

8.maija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 7.maija   

līdz 2019.gada  8.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 003 0122/ apzīmējums: 5694 003 0094 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2014.gada 22.novembra Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.2.1-10/14/352 pamata, 

īpašuma tiesības uz vērtējamo OBJEKTU 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

1. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma 

un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs – 0.12 ha; 

2. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma 

un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0.11 ha; 

3. Ceļa servitūta teritorija – 0.05 ha . 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Taisnstūra forma. Līdzens 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Augsts 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Objekts  atrodas Krustpils novada Variešu pagastā, 

netālu no apdzīvotas vietas Medņi, ~ 8 km attālumā 

no pagasta centra (Variešiem) un ~ 20 km attālumā 

no novada centra (Krustpils).  

Tuvāko apkārtni pamatā veido meža zemes. 

Piebraukšana  pie zemes  gabala sākumā no valsts 

vietējas nozīmes autoceļa V802 Medņi – Vagulāni, 

kas klāts ar labas kvalitātes grants ceļa segumu. 

Piekļūšana pie paša zemes gabala ar  vieglo 

autotransportu nav iespējama. Autotransports ir 

jāatstāj ceļa malā un ar kājām jāšķērso citu 

īpašnieku zemes gabali ~ 450 m attālumā. 

Piekļūšanas iespēja pie zemes vienības vērtējam kā 

slikta autotransporta plūsma gar īpašumu nav. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

4.54 ha, no tiem 4.44 ha mežs un 0.1 ha zeme zem 

ūdeņiem. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

kods 0101. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, vērtējamās 

zemes vienība atļautais izmantošanas veids pamatā 

ir mežu teritorija. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 634 EUR. 



2.12. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 4.44 ha, jeb 98 % no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes  ir nosusinātas 

auglīgas kūdras augsnes un slapjas vidēji auglīgas 

kūdras augsnes. Mežistrādi var veikt vasarā gada 

sausajā periodā vai ziemā kailsalā. Pievešanas 

attālums no ceļa svārsta robežās no ~ 450 m līdz ~ 

850 m. Mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgas koku 

sugas: bērzs un priede. Mežaudžu vecumstruktūra 

pamatā veido briestaudzes. 

2.13. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

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 nolikumā 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 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. 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; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 



4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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 objektu, 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 objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu 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 objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 



saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

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 5.12.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  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (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 objektu 

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 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta 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 objektu. 

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 objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu 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, objekta 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 objektu, 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 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              
Pielikums  

                                                                              APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

20.03. 2019. sēdes lēmumu  

                                                                                (protokols Nr.3., 12.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar mežaudzi „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

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

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5694 004 0111), “Mežavoti 5”, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk 

– Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 9.maijā, plkst. 10.40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 25 000 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 7.maija   līdz 2019.gada  

8.maija, plkst.17.00.  

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 7.maija   

līdz 2019.gada  8.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nosaukums/Adrese „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 004 0111/ apzīmējums: 5694 004 0234 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2014.gada 22.novembra Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.2.1-10/14/347 pamata, 

īpašuma tiesības uz vērtējamo OBJEKTU 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

 Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

1. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma 

un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs – 0.086 ha; 

2. Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma 

un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

hidrotehniskas būve. 

 

2.4. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Neregulāra daudzstūra forma. Viegli viļņots 

2.5. Gruntsūdeņu līmenis Zemes līdz vidēji augsts. 

2.6. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

Objekts  atrodas Krustpils novada Variešu pagastā, 

netālu no apdzīvotas vietas Trāķši, ~ 15 km 

attālumā no pagasta centra (Variešiem) un ~ 27 km 

attālumā no novada centra (Krustpils).  

Tuvāko apkārtni pamatā veido meža zemes un 

nelielas lauksaimniecības zemes. Piebraukšana  pie 

zemes  gabala sākumā no valsts vietējas nozīmes 

autoceļa V794  Medņi – Odziena, kas klāts ar labas 

kvalitātes grants ceļa segumu un vietējas nozīmes 

autoceļi Kalngali- Trākši, kas ar apmierinošas 

kvalitātes grants ceļa segumu. Piekļūšana pie paša 

zemes gabala ar  vieglo autotransportu nav 

iespējama. Autotransports ir jāatstāj ceļa malā un ar 

kājām jāšķērso citu īpašnieku zemes gabali ~ 1000 

m attālumā. Piekļūšanas iespēja pie zemes vienības 

vērtējam kā slikta. 

2.7. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

7.9 ha, no tiem 4.83 mežs un 0.08ha zeme zem 

ūdeņiem, un 2.99 ha pārējā zemes. 

2.8. Zemes vienības izmantošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

kods 0101. 



2.9. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, vērtējamās 

zemes vienība atļautais izmantošanas veids pamatā 

ir mežu teritorija. 

2.10. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 634 EUR. 

2.11. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 4.83 ha, jeb 61 % no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes  ir nosusinātas 

auglīgas kūdras augsnes un slapjas vidēji auglīgas 

kūdras augsnes. Mežistrādi var veikt visa gada 

garumā. Pievešanas attālums no ceļa svārsta 

robežās no ~ 1000 m līdz ~ 1600 m. Mežaudžu 

sastāvu veido augstvērtīgas koku sugas: bērzs un 

priede. Mežaudžu vecumstruktūra pamatā veido 

pieauguša vecuma audzes un vidēja vecuma audzes. 

2.15. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

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 nolikumā 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 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. 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; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 



4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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 objektu, 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 objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu 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 objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

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 5.12.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  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (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 objektu 

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 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta 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 objektu. 

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 objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu 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, objekta 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 objektu, 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 
  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              
Pielikums  

                                                                              APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 20.03. 2019. sēdes lēmumu  

                                                                                (protokols Nr.3., 13.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar mežaudzi „Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

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

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5696 005 0127), “Vārpas”, kas atrodas  Vīpes pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – 

Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 9.maijā, plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 20 900 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 7.maija   līdz 2019.gada  

8.maija, plkst.17.00.  

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 7.maija   

līdz 2019.gada  8.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

1.11.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināto zemes vienību ir V. K., personas kods [..], 

viņš var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša  laikā kopš 

sludinājuma par zemes vienības pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

1.12. ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir 

saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz 

pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

1.13. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, pirmpirkuma tiesīgā persona, nav iesniegusi pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā 

minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, 

ja tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nosaukums/Adrese „Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

Nr. 5696 005 0127/ apzīmējums: 5696 005 0127- 1.8 

ha; 5696 005 0128- 1.2 ha; 5696 005 0129 – 6.5 ha (ar 

mežaudzi) 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2019.gada 15.janvāra Krustpils novada pašvaldības 

uzziņas Nr.2.1-8.3/19/62 pamata, īpašuma tiesības uz 

vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada 

pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0127: 

1. ūdensteces aizsargjoslas teritorija– 1.8 ha; 

2. ceļa servitūta teritorija - 0.03 ha; 

3. aizsargjoslas  teritorija  gar elektrisko tīklu 

gaisvadu  līniju  ārpus pilsētām  un ciemiem, kā 

arī  pilsētu  lauku teritorijās – 0.4 ha; 

4. aizsargjoslas  teritorija  gar elektrisko tīklu 

gaisvadu  līniju  ārpus pilsētām  un ciemiem, kā 

arī  pilsētu  lauku teritorijās – 0.4 ha; 

Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0128: 

5. aizsargjoslas  teritorija  gar elektrisko tīklu 

gaisvadu  līniju  ārpus pilsētām  un ciemiem, kā 

arī  pilsētu  lauku teritorijās – 0.28 ha; 

6. ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 

0.07 ha; 

7. aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem – 0.1 ha; 



Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0129: 

8. ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 

0.07 ha; 

9. aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu – 4.0 ha.  

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0127 atrodas  zemes īpašniekam nepiederošas 

būves. Apgrūtinājums ierobežo OBJEKTA 

izmantošanas iespējas. 

 

2.5. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 4485 EUR. 

2.6. 1. Zemes vienība 1.8 ha (kad.apz. 5696 005 0127) 

2.7. Zemes vienības platība un sastāvs Saskaņā ar VZD  kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 1.8 ha, ko veido LIZ 1.7 ha un zeme  zem 

ēkām 0.1 ha. 

2.8. Zemes vienības konfigurācija, 

reljefs 

Neregulāras forma zemes gabals. Līdzens  

2.9. Komunikācijas Elektrība, ūdens aka 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.gada-2024.gadam Vīpes pagasta teritorijas 

Funkcionālā zonējuma karti vērtējamā zemes vienība 

atrodas savrupmāju  apbūves teritorijā. 

2.11. Mežaudzes raksturojums Meža zeme nav sastāvā 

2.12. Apbūve Uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam  

nepiederoša apbūve – dzīvojamā māja ar palīgēkām 

2.13. Piekļūšanas iespējas Piekļūšana pie zemes gabala ar autotransportu  ir no  

valsts  nozīmes auto 

2.14. Zemes vienības konfigurācija, 

reljefs 

Autoceļa A6 Rīga- Daugavpils, kas klāts ar labas 

kvalitātes asfaltbetona ceļa segumu, tālāk pa nelielu 

grants seguma piebraucamo ceļu.  

2.15. 2. Zemes vienība  1.2 ha (kad.apz. 5696 005 0128) 

2.16. Zemes vienības platība un sastāvs, 

raksturojums 

Saskaņā ar VZD  kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 1.2 ha, ko veido LIZ zeme. LIZ aizņem 1.2 

ha, jeb 100% no zemes vienības kopējās platības.  LIZ 

tiek apsaimniekota.  Zemes teritoriju  pamatā aizņem 

daudzgadīgie zālāji. Zeme nav meliorēta. Vidējais LIZ 

kvalitātes  novērtējums 45 balles. 

2.17. Zemes vienības konfigurācija, 

reljefs 

Taisnstūra forma zemes gabals. Līdzens  

2.18.       Komunikācijas Nav  

2.19. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.gada-2024.gadam Vīpes pagasta teritorijas 

Funkcionālā zonējuma karti vērtējamā zemes vienība 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

2.20.      Mežaudzes raksturojums Meža zeme nav sastāvā 

2.21.      Piekļūšanas iespējas Piekļūšana pie zemes gabala ar autotransportu  ir no  

valsts  nozīmes autoceļa A6 Rīga- Daugavpils, kas 

klāts ar labas kvalitātes asfaltbetona ceļa segumu. 

Zemes gabals robežojas ar autoceļu. 

2.22. 3. Zemes vienība 6.5 ha (kad.apz. 5696 005 0129) 

2.23.     Zemes vienības platība un sastāvs, 

raksturojums 

Saskaņā ar VZD  kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 6.5 ha, no tiem: LIZ 1.2 ha, meži 5.0 ha un 

zeme zem ūdeņiem 0.3 ha.  LIZ aizņem 1.2 ha, jeb 

18% no zemes vienības kopējās platības. LIZ tiek 

apsaimniekota.  Zemes teritorijā pamatā aizņem 



daudzgadīgie zālāji. Zeme nav meliorētā. Vidējais LIZ 

kvalitātes novērtējums 40 balles. 

2.24. Z   Zemes vienības konfigurācija, reljefs Neregulāras daudzstūra forma zemes gabals. Līdzens  

2.25.      Komunikācijas Nav  

2.26.        Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.gada-2024.gadam Vīpes pagasta teritorijas 

Funkcionālā zonējuma karti vērtējamā zemes vienība 

atrodas lauksaimniecības un mežu teritorijā. 

2.27. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 5.0ha, jeb 77 % no zemes vienības  

kopējās platības. Meža augsnes  ir nosusinātas auglīgas 

minerālaugsnes.  Autotransports ir jāatstāj  ir jāatstāj  

autoceļa malā  un ar  kājām jāšķērso citu īpašnieku 

zemes gabali ~ 300 m attālumā. 

2.28. Piekļūšanas iespējas OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Vīpes pagastā 

valsts nozīmes  autoceļa A6, Rīga- Daugavpils tuvumā. 

Viens no zemes gabaliem atrodas tiešā autoceļa 

tuvumā, otrs blakus  dzelzceļam, bet trešais zemes 

gabals izvietots Daugavas upes tuvumā. Līdz pagasta 

centram (Vīpei) ir ~ 7.5 km, līdz novada centram 

(Krustpils) ~ 18 km. Tuvāko apkārtni  pamatā veido 

lauksaimniecības zemes, nelielas meža zemes un 

savrupmāju apbūve Daugavas upes tuvumā. 

Piekļūšanas iespēja pie zemes gabaliem kopumā 

vērtējam kā laba un  daļēji apmierinoša.  

2.29. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

 V. K./ nomā- I. Ļ. 

 

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 nolikumā 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 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 



4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. 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; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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 objektu, 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 objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu 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 objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 

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 5.12.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  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (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 objektu 

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 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta 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 objektu. 

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 objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu 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, objekta 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 objektu, 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 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              
Pielikums  

                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada pašvaldības domes  

20.03. 2019. lēmumu sēdes  

                                                                                (protokols Nr.3., 14.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

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

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo 

daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi (kadastra 

Nr. 5670 008 0199), “Deles”, kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – 

Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 9.maijā, plkst. 10.50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 2000 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēnešu laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē reģistrēta no 2019.gada 7.maija   līdz 2019.gada  

8.maija, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 7.maija   

līdz 2019.gada  8.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

1.11.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināto zemes vienību ir J. Č., personas kods [..], 

mantiniekiem, viņi var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša  

laikā kopš sludinājuma par zemes vienības pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

1.12. ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir 

saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz 

pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

1.13. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, pirmpirkuma tiesīgā persona, nav iesniegusi pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā 

minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, 

ja tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese „Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5670 008 0199/ apzīmējums: 5670 008 0199- 

0.805 ha 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2018.gada 15.marta Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.2.1-8.3/18/291 pamata, 

īpašuma tiesības uz vērtējamo OBJEKTU 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Uz zemes vienības atrodas  zemes īpašniekam 

nepiederošas būves. Apgrūtinājums ierobežo 

OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

2.5. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. 555 EUR. 

2.6. Zemes vienības platība un sastāvs 0.8050 ha t.sk., LIZ – 0.5737 ha,  krūmāji – 0.0734 

ha,  zeme  zem ēkām un pagalmiem 0.1579 ha. 

2.7. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Regulāras formas daudzstūris. Līdzens  

2.8. Komunikācijas Elektrība 

2.9. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids, mērķis 

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.gada-2024.gadam Vīpes pagasta teritorijas 

Funkcionālā zonējuma karti vērtējamā zemes 

vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā. Zemes, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101. 

2.10. Piekļūšanas iespējas OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Kūku pagastā, 

sādžas  Andrāni tuvumā. Piebraukšanas iespējas pie 

zemes vienības vērtējamas kā apmierinošas – zemes 

vienība atrodas ~130  m attālumā no grants seguma 

autoceļa, ir zemes piebraukšanas ceļš. Īpašums 



atrodas ~ 7 km attālumā no Zīlānu ciema. Apkārtnē 

dominē viensētu apbūve, LIZ laukumi. Tuvumā 

atrodas lauksaimniecības fermas drupas. Sociālā 

infrastruktūra ir attīstīta vāji. Līdz Jēkabpils pilsētai 

~ 10 km. 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

 J. Č., personas kods [..] mantinieki/ nomā- G. K. 

 

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 nolikumā 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 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. 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; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 



4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad 

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 9.maijā, plkst. 10.50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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 objektu, 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 objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu 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 objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta 



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 5.12.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  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (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 objektu 

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 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta 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 objektu. 

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 objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu 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, objekta 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 objektu, 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 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 20.martā                                                                                              

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 20.marta lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 3,  17.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/4 

“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

  
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma  

8.panta trešo un ceturto daļu,  

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266  

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku  turēšanai,  

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, 

 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491  

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, 

 Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678  

 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka suņu, kaķu un mājas (istabas) 

sesku (turpmāk - mājas dzīvnieki) turēšanas kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka un turētāja 

tiesības un pienākumus, klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanas 

kārtību Krustpils novadā, kā arī atbildību par Noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumu mērķis ir sekmēt mājas dzīvnieku identifikāciju, samazināt mājas 

dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst apstādījumu 

postījumus un mājas dzīvnieku klaiņošanu, uzturēt sanitāro tīrību publiskajā teritorijā. 

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Krustpils novadā, kuru 

īpašumā vai valdījumā ir mājas dzīvnieki. 

 

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 

4. Mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt mājas dzīvnieka reģistrēšanu un 

vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Suni, kam implantēta mikroshēma, īpašnieks reģistrē Lauksaimniecības datu centra 

datu bāzē vai pie praktizējoša veterinārārsta. 

6. Kaķi un mājas (istabas) sesku, kam implantēta mikroshēma, īpašnieks var reģistrēt 
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Lauksaimniecības datu centra datu bāzē vai pie praktizējoša veterinārārsta. 

7. Mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums: 

7.1. nodrošināt mājas dzīvnieka turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

7.2. nepieļaut mājas dzīvnieka atrašanos vietās, kurās uzstādītas speciālas zīmes vai 

aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos; 

7.3. nepieļaut mājas dzīvnieka klaiņošanu; 

7.4. pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas ziņot pašvaldības mājaslapā 

norādītai personai; 

7.5. nepieļaut, ka mājas dzīvnieks rada netīrību sabiedrisko ēku telpās un novada 

sabiedriskajās vietās. 

8. Dzīvojamo māju tuvumā var atrasties sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja 

tiek nodrošināta kaķa labturība un apzīmēšana, un barošanas vietas sakopšana. 

9. Par katru gadījumu, kad mājas dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem 

vai klaiņojošiem dzīvniekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par mājas 

dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, mājas dzīvnieka īpašniekam nekavējoties jāziņo par to 

praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai 

struktūrvienībai un jāveic nepieciešamie pasākumi sava cietušā vai slimā mājas dzīvnieka 

izolācijai. 

 

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršana 

10. Klaiņojošs mājas dzīvnieks ir bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības 

palicis mājas dzīvnieks, izņemot sterilizētus bezsaimnieka kaķus, kuri uzturas dzīvojamo 

māju tuvumā, tiek baroti un tiek nodrošināta to labturība. 

11. Par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku jāziņo 

pašvaldības mājaslapā norādītai personai, kura organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī 

nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanu. 

12. Par ievainotu mājas dzīvnieku vai publiskā vietā esošu mājas dzīvnieka līķi jāziņo 

pašvaldības mājaslapā norādītai personai, kura organizēs mājas dzīvnieka līķa savākšanu. 

13. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanu Krustpils 

novadā veic persona, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par mājas dzīvnieku izķeršanu un 

nogādāšanu dzīvnieku patversmē, un kura to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, implantēta 

mikroshēma vai tetovējums), nosakot mājas dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.  

15. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums segt visus izdevumus, kas 

saistīti ar mājas dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi 

patversmē (turpmāk – pakalpojumi). Maksu par pakalpojumiem aprēķina atbilstoši 

pakalpojumu sniedzēja cenrādim. 

16.  Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 

mājas dzīvnieka reģistrācijas dokumentu, vakcinācijas apliecību un samaksājot pakalpojumu 

izmaksas, izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes. 

 

IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

17. Par Noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas Republikas 



normatīvie akti, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz trīssimt 

piecdesmit euro. 

18. Noteikumu izpildi kontrolē un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus Krustpils 

novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta amatpersonas un pagasta pārvalžu 

vadītāji attiecīgā pagasta teritorijā. 

19. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Krustpils novada pašvaldības Administratīvā 

komisija.  

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/4 

“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto 

daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku  turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

3.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu 

un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu. 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 

nodrošinātu mājas dzīvnieku reģistrāciju, 

novērstu to klaiņošanu, nodrošinātu veselīgu un 

tīru vidi Krustpils novadā, lai dzīvnieku 

turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un 

drošībai.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka mājas dzīvnieku 

turēšanas kārtību, klaiņojošu vai bezpalīdzīgā 

stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanas kārtību, 

mājas dzīvnieku īpašnieku pienākumus un 

atbildību par to nepildīšanu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota 

pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas 

palielināšanās.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

Nav attiecināms. 
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teritorijā 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks 

vides un civilās aizsardzības dienesta 

amatpersonas un pagastu pārvalžu vadītāji. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

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 

2019.gada 20.martā                                                                                              

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

20.03.2019. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.3., 21.p.) 

 

NOLIKUMS 

Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu,21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 

 

1. Nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldībai piekrītoša vai piederoša zemesgabala 

(turpmāk – zemesgabals) nomas tiesību piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

2. Šis nolikums attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt vai nomā 

Krustpils novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi. 

3. Krustpils novada pašvaldība pilnvaro Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisiju 

pieņemt lēmumus par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu.  

4. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 

neapbūvētiem zemesgabaliem publicē Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē 

www.krustpils.lv: 

4.1. par neapbūvētu zemes gabalu,kas tiek izmantots lauksaimniecībā, līdz 10,0 ha uz termiņu 

ne ilgāk par sešiem gadiem, ar iespēju pagarināt ar kopējo termiņu 30 gadi, pretendentu 

pieteikšanās termiņš piecas darba dienas, ja piesakās vairāki pretendenti, nomnieku 

noskaidro mutiskā izsolē.  

4.2. par neapbūvētu zemes gabalu virs 10,0 ha pretendentu pieteikšanās termiņš viens 

kalendārais mēnesis, ja piesakās vairāki pretendenti, nomnieku noskaidro mutiskā izsolē. 

Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu 

un dokumentē izsoles procedūru. 

5. Par zemesgabalu publicē šādu informāciju: 

5.1. adresi, 

5.2. kadastra apzīmējumu,  

5.3. platību,  

5.4. lietošanas mērķi, 
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5.5. apgrūtinājumus (ja ir noteikti), 

5.6. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 5 darbdienām no 

šīs informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā, ja zemes vienības platība ir līdz 10 ha, 

5.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 1 mēnesi no šīs 

informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā, ja zemes vienības platība ir virs 10 ha, 

5.8. pieteikuma iesniegšanas vieta, 

5.9. nomas maksa. 

6. Ja uz zemesgabala nomas tiesībām piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemesgabala 

nomas tiesību izsole domes noteiktajā kārtībā, bet, ja ir pieteicies tikai viens pretendents, 

attiecībā uz viņu tiek pieņemts lēmums par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā. 

7. Informāciju var nepubliskot, ja tiek iznomāti sekojoši neapbūvēti pašvaldības zemes gabali 

bez apbūves tiesībām:  

7.1. neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp 

zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek 

iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas 

nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts;  

7.2.neapbūvēts zemesgabals (mazdārziņu teritorijās – Atašienes, Variešu, Krustpils, Kūku, 

Mežāres pagastā, dārzkopības sabiedrībās -D/S Mostoviks, D/S Vārpa, D/S Ilzenieki, D/S 

Kondrāti, D/S Zīlāni, D/S Lauktehnika, D/S Meždārzi ), kas nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai līdz 0,3 ha, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas 

gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

8. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi 

iesniegumu par zemesgabala nomu, un kurai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu 

parādsaistību pret Krustpils novada pašvaldību. Kā arī, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma 

iesniegšanas dienas personai nav vienpusēji izbeigts noslēgtais nomas līgums ar 

Iznomātāju.  

9. Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Krustpils novada  

      pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Krustpils novada pašvaldībai.  

10.   Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi (tās daļu) iesniedz 

rakstveida iesniegumu:  

10.1. Iesniegumā jāuzrāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese 

(juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), nomājamā zemes 

gabala nosaukums, platība, kadastra apzīmējums, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, 

vēlamais nomas termiņš. 

10.2. dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām 

(būvēm), vai līdz īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu no likuma "Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, 

vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai 

pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas personas lietošanā un piekrīt šīs personas 

mājsaimniecībai (lauku apvidos). 

11.  Ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, 

iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu. 



12. Zemesgabala nodošana nomā atsavināšanas gadījumā nerada nekādas priekšrocības zemes 

nomniekam iegūt neapbūvētu zemes gabalu īpašumā. 

13. Zemesgabala nomas maksa gadā tiek noteikta pamatojoties uz  2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un 

saskaņā ar Krustpils novada domes apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas 

maksas noteikšanas metodiku. 

14. Nomas maksu un Pievienotās vērtības nodokli (PVN) samaksā līdz katra ceturkšņa 

nākamā mēneša 30.datumam. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 

iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu.  

15.Ja nomas līgums tiek noslēgts nomas tiesību izsoles rezultātā, tad nomas maksa ir  izsoles 

rezultātā noteiktā nomas maksa.  

16. Papildus nomas maksai nomnieks maksā Nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās 

vērtības nodokli. 

17. Nomas maksas aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic pašvaldības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

18. Zemes nomas līguma noslēgšanas kārtība  

18.1. Lēmumu par pašvaldībai piederošās vai piekrītošas zemes iznomāšanu, pamatojoties uz 

personas iesniegumu, pieņem Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija un zemes 

nomas līgumus paraksta Zemes lietu komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja prombūtnes 

gadījumā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

18.2. Personai, kurai pamatojoties uz komisijas lēmumu ir piešķirts nomā zemesgabals, ir 

pienākums viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas noslēgt līgumu par attiecīgā 

zemesgabala nomu.  

18.3. Gadījumā, ja persona neizpilda šo noteikumu 18.2. punkta nosacījumus, tad komisijai ir 

tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai 

personai.  

19. Lēmumu par zemes nomas līgumu izbeigšanu pieņem Krustpils novada pašvaldības Zemes 

lietu komisija. 

20. Zemes nomas līgumu, kas tika noslēgti līdz 2018.gada 30.jūnijam, nomas līguma termiņš 

var tikt pagarināts, nepārsniedzot kopējo nomas termiņu 30 (trīsdesmit) gadi, pamatojoties uz 

nomnieka iesniegumu. 

21. Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izbeidz nomas tiesības, ja iznomātā 

zemes vienība netiek apsaimniekota un nomnieks nepilda nomas līguma nosacījumus. 

22. Zemes lietu komisijai ir tiesības atteikt iznomāt zemes vienību pretendentam,ja pēdējā 

gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav pildījis ar iznomātāju noslēgtajā līgumā par 

īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus- tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu 

kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu. 

23. Pārtraucot mazdārziņa, sakņu, dārza, vai personiska palīgsaimniecības nomas lietošanas 

tiesības, nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par ieguldītajiem 

izdevumiem netiek paredzēta. Atsakoties no nomas lietošanas tiesībām, tā lietotājam teritorija 

jāsakārto, pagaidu būves jādemontē.  

24. Mazdārziņš, sakņu dārzs, ganības, pļavas un palīgsaimniecība, un tai pieguļošā teritorija 

jāuztur pienācīgā kārtībā. 

25. Visus izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz nomnieks.  



26. Pašvaldība, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

dienas, normatīvajos aktos noteikto informāciju par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu 

publicē Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.krustpils.lv. 

27. Šis nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli. 

28. Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē 2016.gada 18.maija Krustpils novada 

pašvaldības nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 Kārlis Pabērzs 

 

 

  



Pielikums Nr.1 

ZEMES NOMAS LĪGUMS 

(paraugforma) 

Jēkabpilī, Rīgas iela 150a                                                        20___. gada “___”_________ 

Iznomātājs: 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, juridiskā adrese Rīgas iela 

150a, Jēkabpils, LV-5202, tās Zemes lietu komisijas priekšsēdētāja 

_____________________-personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2016.gada 20.aprīļa Krustpils 

novada domes lēmumu Nr. 8 “Par Krustpils novada pašvaldības zemes lietu komisijas 

nolikuma un sastāva apstiprināšanu” 

Nomnieks: 

Fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese: 

___________________________________________________________________________ 

vai: 

Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.:____________________________________ 

Līguma parakstītājas amatpersonas amats, vārds, uzvārds: 

___________________________________________________________________________, 

kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu (vai statūtiem), no otras puses, noslēdz šo līgumu 

(turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu (turpmāk –

Zemesgabals): 

Nosaukums:___________________________, kadastra Nr.____________________________ 

Nomas platība (ha):___________, (pielikumā – Izkopējums no _________ pagasta kadastra 

kartes) 

Ierakstīts zemesgrāmatā – ja ir (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.) 

Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: lauksaimniecība. 

Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un 

reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā. 

1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks (vai tiesiskais 

valdītājs). 

1.3. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. 

1.4. Zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un servitūti: __________________________ 

Uz iznomātās zemes vienības atrodas šādas būves:___________________________________ 

1.5.Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi 

normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma noteikumus, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto 

normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses nekavējoties noformē attiecīgus 

grozījumus Līgumā. 

1.6. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem 

pārstāvjiem. 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada „___”___________ un ir spēkā (darbojas) __________ 

gadus līdz 20____.gada „____”___________. 

2.2  Līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.  



3. Norēķinu kārtība 

3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu: ___________________,  un  PVN. Nomas 

maksa jāsamaksā pārvaldes kasē vai jāpārskaita līdz katra ceturkšņa nākamā mēneša 

30.datumam: SEB banka kontā Nr. LV55UNLA005001423075, vai SWEDBANK 

LV96HABA0001402054150 vai Krustpils novada,  pagasta pārvalžu kasē. 

3.2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus, tai skaita nekustamā īpašuma nodokli.  

3.3. Nomas maksu var pārskaitīt reizi gadā 1.ceturksnī. 

3.4. Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes nomas maksas 

reglamentācija, Zemesgabala nomas maksa tiks pārskatīta atbilstīgi attiecīgajiem likumiem vai 

Ministru kabineta normatīvajiem aktiem. 

3.5. Ja maksājumi nokavēti, nomnieks maksā soda naudu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības 

4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai 

jebkādu tā daļu; 

4.1.2.  citi pienākumi. 

4.2. Iznomātājam ir tiesības:  

4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas 

radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos 

zaudējumus; 

4.2.3. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par 

publiskas personas zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas iznomātāja 

noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību 

aktos. 

 

5. Nomnieka pienākumi un tiesības 

5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus; 

5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos; 

5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar 

notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas 

atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus; 

5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas 

pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli; 

5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 

5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās; 

5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, 

ūdenstilpnes); 

5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas 

objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu; 



5.1.10. maksāt nomas maksu noteiktajos termiņos un apmērā, papildus nomas maksai maksāt 

likumos noteiktos nodokļus (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības 

nodokli) 

5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu 

likumīgās intereses; 

5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ 

tiesiskajiem valdītājiem; 

5.1.13. segt visus izdevumus, kas saistīti ar līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā; 

5.1.14. nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz būvēm, ja tas nav izdarīts līdz 

līguma noslēgšanai 

5.2. Nomnieks nav tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai. 

6. Sevišķie līguma noteikumi 

6.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā 

radušās bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā.  

6.2. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības 

atbalsta maksājumus saņem Nomnieks. 

6.3. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem 

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras 

akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse 

rakstveidā informē otru pusi 2 (divu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina 

jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. 

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību 

pārņēmējam 30 dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz. 

7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek 

panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

8. Līguma izbeigšana 

8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 

8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) 

mēnešiem; 

8.1.2. Nomnieks pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus, viena mēneša laikā 

pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 

8.1.3. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai 

ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ; 

8.1.4. Iznomātājs pieņēma lēmumu atsavināt zemesgabalu, rīkojot izsoli vai zemesgabals ir 

nepieciešams Iznomātājam autonomo funkciju pildīšanai, kā arī teritorijas plānojumā 

paredzēto mērķu sasniegšanai. 

8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu: 

8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu 

Līgumā paredzētajiem mērķiem; 

8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā 

paredzētajiem mērķiem. 



8.3. Ja kāda no pusēm nepiekrīt otras puses prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, tad strīds 

par Līguma izbeigšanu risināms tiesas ceļā. 

8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā 

arī demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz 

Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 (divu) 

mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot 

pēc saviem ieskatiem vai novākt. 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, 

katram līgumslēdzējam pa vienam; trešais oriģināleksemplārs nepieciešams zemesgrāmatu 

nodaļai, ja Līgums tiks ierakstīts zemesgrāmatā. 

9.2. Lai ierakstītu šo līgumu zemesgrāmatā, iznomātājs pilnvaro nomnieku iznomātāja vārdā 

visās, iestādēs un zemesgrāmatu nodaļā pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim 

nepieciešamos dokumentus, ja nepieciešams arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts 

iestāžu lēmumus un rīcību. 

  

10. Līgumslēdzēju rekvizīti 

 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 

(nosaukums) 

Adrese 

Reģ.Nr. (juridiskām personām) 

Tālr., fakss 

E-pasts 

Bankas rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 

_________________ __________________        _____________ _______________ 

   (paraksts)                        (atšifrējums)                     (paraksts)              (atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 


