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Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.05
Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
Protokolē
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.- Iluta Randoha
Sēdē piedalās
Deputāti:
Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš
Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne.
Pašvaldības darbinieki:
Juriste Maija Alksne, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Galvenā grāmatvede Daina
Turkopole, projektu vadītājs Kārlis Stars, Juriste Ilze Stupāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Lapiņa, Finansiste Baiba Voltmane.
Sēdē nepiedalās deputāti: Vija Stiebriņa attaisnojošu iemeslu dēļ, Dace Vītola, Inese Jaksone,
Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs un Jānis Pastars darba pienākumu dēļ.
Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs iepazīstina ar darba kārtību un aicina apstiprināt darba
kārtību. Atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš
Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne (8 balsis) , „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj apstiprināt šādu domes ārkārtas sēdes
darba kārtību:
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā.
2. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā un zemes lietošanas mērķa maiņu
3. Par projektu „ Aktīvās atpūtas laukuma pilnveide Krustpils novada Spunģēnu ciemā”

4. Par projektu „ Izstāžu zāles izveide tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanai un
popularizēšanai”
5. Par projektu „ Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības
nodrošināšanai”
6. Par projektu „ Publiskās vides drošības uzlabošana Krustpils novadā”
7. Par projektu „Līgo laukuma labiekārtošana kultūras pasākumu norisei Krustpils novada
Atašienes ciemā”
8. Par projektu „ Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Kūku
pagasta Kūku ciema administratīvajā ēkā”
9. Par projektu „ Publiskās infrastruktūras uzlabošana Krustpils novada Variešu pagasta
ciemos”
10. Par zivju resursu pavairošanas projektiem Krustpils novada ūdenstilpēs 2017.gadā
11. Par grozījumiem 26.05.2016. Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumā
(protokols Nr.8, 6.p.) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Variešu pagastā”
12. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku pagastā
13. Par Krustpils novada pašvaldības domes 2016.gada 21.decembra lēmuma (protokols
Nr.16, 13.punkts) „Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti” atcelšanu
14. Par pašvaldības kustamas mantas - mikroautobusa VW TRANSPORTER pārdošanu un otrās
izsoles nolikuma apstiprināšanu

1.
Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā.
Ziņo K.Pabērzs, papildina M.Alksne.
Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “InSpe”, reģistrācijas numurs
4008250548, juridiskā adrese: “Kūkas Nr.2”-10,Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV5222, valdes locekles Jeļenas Hnikinas 2017.gada 14.februāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt
apliecinājumu par zemes nomas līguma slēgšanu uz 9 gadiem par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5670 005 0218 daļas nomu ar platību-0,034 ha “Kūkas Nr.1”Kūku pagastā,
biedrības projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma izveide” vajadzībām.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0218 kopējā platība 0,2108 ha. Uz
tās atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu māja. Zemes vienībai noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
1)aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu – 0,2108 ha; 2)ceļa servitūta teritorija- 0,0193 ha.
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas
3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu", atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš
Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne (8 balsis) , „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Projekta apstiprināšanas gadījumā biedrībai “InSpe”, reģistrācijas numurs 4008250548,
juridiskā adrese: “Kūkas Nr.2”-10,Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222,
iznomāt uz 9 gadiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0218 daļu ar
platību - 0,034 ha “Kūkas Nr.1”Kūku pagastā.
2. Zemes nomas līgumu slēgt biedrības projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma
izveide” atbalsta gadījumā.

3. Noteikt gada nomas maksu 1,5% procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus
(MK noteikumu Nr.735 otrās daļas 7.panta 7.2 punkts, 71un 72 ). Nomas maksa
maksājama sākot ar līguma noslēgšanas datumu.
4. Uzdot biedrībai iesniegt Krustpils novada pašvaldībai lēmumu par projekta izvērtēšanas
rezultātiem.
5. Projekta neapstiprināšanas gadījumā šis lēmums zaudē spēku.
6. Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Sēdes telpā ierodas deputāts Gundars Kalve.
2.
Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā un zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo K.Pabērzs, papildina M.Alksne.
K.Stars pastāsta par projekta ieceri un nosacījumiem projekta iesniegšanā.
Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs”
reģistrācijas numurs 40008127998, juridiskā adrese: “Zīlāni” Kūku pagasts, Krustpils novads,
LV-5222, valdes locekļa Kārļa Stara 2017.gada 24.februāra iesniegumu par zemes nomas
līguma slēgšanu uz 10gadiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0305 daļas
nomu ar platību-0,12 ha “Ezernieki” Kūku pagastā, biedrības projekta “Baļotes ezera pirts”
vajadzībām ar nosacījumu, ka nomas līgums var tikt lauzts, ja biedrība 3 gadu laikā LEADER
projektu nerealizē.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0305 kopējo platību- 0,2902 ha ir
pašvaldības īpašums. Uz tās atrodas apsaimniekošanas ēka. Zemes vienībai noteikti sekojoši
apgrūtinājumi: 1)tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0,0494 ha; 2)ūdenstilpes aizsargjoslas
teritorija- 0,2902 ha. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis 0801- komercdarbības objektu apbūve.
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas
3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu" un Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 263 ”Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 5670 002 0305 atrodas plānotā (atļautā) izmantošanas teritorijā- lauksaimniecības
teritorija, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš
Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (9
balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0305 ”Ezernieki”, Kūku
pagasts, Krustpils novads, zemes lietošanas mērķi no 0801- komercdarbības objektu apbūve uz
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, visā platībā – 0,2902
ha.
2.Projekta apstiprināšanas gadījumā biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” reģistrācijas
numurs 40008127998, juridiskā adrese: “Zīlāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222,

iznomāt uz 10 gadiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0305 daļu ar platību0,12 ha “Ezernieki” Kūku pagastā.
3.Zemes nomas līgumu slēgt biedrības projekta “Baļotes ezera pirts” atbalsta gadījumā.
4. Noteikt gada nomas maksu 1,5% procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. (MK
noteikumu Nr.735 otrās daļas 7.panta 7.2 punkts, 71un 72 ).Nomas maksa maksājama sākot ar
līguma noslēgšanas datumu.
5.Uzdot biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” iesniegt Krustpils novada pašvaldībai
lēmumu par projekta izvērtēšanas rezultātiem.
6.Projekta neapstiprināšanas gadījumā šis lēmums zaudē spēku.
7.Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

3.
Par projektu „ Aktīvās atpūtas laukuma pilnveide Krustpils novada Spunģēnu ciemā”
Ziņo I.Rubene. I.Rubene informē, ka projektā iecerēts aktīvās atpūtas laukumu papildināt
ar āra trenažieriem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu „ Aktīvās atpūtas
laukuma pilnveide Krustpils novada Spunģēnu ciemā”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
5330.00
5330.00
4797.00
533.00

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 533.00 apmērā un
priekšfinansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.

4.
Par projektu „ Izstāžu zāles izveide tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanai un
popularizēšanai”
Ziņo I.Rubene. I.Rubene informē, ka šajā projektā plānots atjaunot vienu telpu, koridoru
un ieejas mezglu amatniecības centra “Māzers” izstāžu zāles sakārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"”, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 7.rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu “Izstāžu zāles
izveide tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
29 960,00
29 960,00
26 964,00
2 996,00

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 2996,00 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Rubeni.

5.
Par projektu „ Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības
nodrošināšanai”
Ziņo I.Rubene. I.Rubene informē par šajā projektā paredzētajiem darbiem.
Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Rubene, papildina K.Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"”, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu “Infrastruktūras
uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
8560,00
8560,00
7704,00
856,00

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 856,00 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Rubeni.

6.
Par projektu „ Publiskās vides drošības uzlabošana Krustpils novadā”
Ziņo K.Stars. K.Stars skaidro, ka projektā paredzēts uzlabot drošību, uzstādot
videonovērošanas kameras Mežāres, Spunģēnu, Variešu, Kūku, Zīlānu un Vīpes ciemos.
P.Gravāns jautā par kameru uzstādīšanu Atašienē. K.Stars atbild. P.Gravāns ierosina, ka
Atašienē vajadzētu paredzēt kameras uzstādīšanu pie pārvaldes ēkas. K.Stars piekrīt
ierosinājumam. Priekšlikumu atbalsta G.Kalve. Priekšlikums tiks iekļauts projekta pieteikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"”, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu „ Publiskās vides
drošības uzlabošana Krustpils novadā”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
29 960,00
29 960,00
26 964,00
2 996,00

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 2996,00 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu vadītāju Kārli Staru.

7.
Par projektu „Līgo laukuma labiekārtošana kultūras pasākumu norisei Krustpils novada
Atašienes ciemā”
Ziņo I.Rubene. Projekta ietvaros iecerēts uzstādīt skatuves podestu, solus un atkritumu
urnas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu “Līgo laukuma
labiekārtošana kultūras pasākumu norisei Krustpils novada Atašienes ciemā”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
16000.00
16000.00
14400.00
1600.00

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 1600.00 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.
5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Tamāru Latiševu.

8.
Par projektu „ Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Kūku
pagasta Kūku ciema administratīvajā ēkā”
Ziņo I.Rubene.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas

vietējās attīstības stratēģiju"”, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs,
Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija
Kīne, Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 6.rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu “Atbalstošas vides
radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Kūku pagasta Kūku ciema administratīvajā
ēkā”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
19584.14
19584.14
17625.73
1958.41

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 1958.41 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Tamāru Latiševu.

9.
Par projektu „ Publiskās infrastruktūras uzlabošana Krustpils novada Variešu pagasta
ciemos”
Ziņo I.Rubene. Projekta ietvaros paredzēta ziņojumu dēļu uzstādīšana visos 3 ciematos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 13.oktobra
Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"”, atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš
Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne,
Gundars Kalve (9 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātajā 2.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 1. martam iesniegt projekta iesniegumu “Publiskās
infrastruktūras uzlabošana Krustpils novada Variešu pagasta ciemos”.
3. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

EUR
3210.00
3210.00
2889.00
321.00

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 321,00 apmērā un priekšfinansējumu no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Tamāru Latiševu.

10.
Par zivju resursu pavairošanas projektiem Krustpils novada ūdenstilpēs 2017.gadā
Ziņo I.Rubene.
Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Rubene, papildina K.Pabērzs, K.Stars.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” , atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš
Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (9
balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj :
1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
2. Sagatavot un līdz 2017. gada 28. februārim iesniegt sekojošus projektus:
2.1.“Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2017.gadā”,
2.2.“Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales ezerā)
2017.gadā”,
2.3.“Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2017.gadā”,
2.4.“Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2017.gadā”,
2.5.“Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2017.gadā”.
3. Apstiprināt finanšu plānus sekojošiem projektiem:
3.1. “Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2017.gadā”
EUR
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (89%)
Pašvaldības finansējums (11%)
Neattiecināmās izmaksas

6480.0
6480.0
5767.20
712.80

3.2. “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales ezerā)
2017.gadā”
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (89%)

EUR
1845.0
1845.0
1642.05

Pašvaldības finansējums (11%)
Neattiecināmās izmaksas

202.95

3.3. “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2017.gadā”
EUR
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (89%)
Pašvaldības finansējums (11%)
Neattiecināmās izmaksas

1066.0
1066.0
948.74
117.26

3.4. “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2017.gadā”
EUR
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (89%)
Pašvaldības finansējums (11%)
Neattiecināmās izmaksas

2050.0
2050.0
1824.50
225.5

3.5. “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2017.gadā”
EUR
Rādītāji
Finansējums kopā
Attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (89%)
Pašvaldības finansējums (11%)
Neattiecināmās izmaksas

2870.0
2870.0
2554.30
315.70

4. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projektiem priekšfinansējumu no pašvaldības
pamatbudžeta.
5. Par projektu vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru Latiševu.

11.
Par grozījumiem 26.05.2016. Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumā
(protokols Nr.8, 6.p.) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Variešu pagastā”
Ziņo I.Stupāne, papildina K.Pabērzs.
Izskata 2017.gada 27.februāra biedrības “Aloksnīte”, reģ.Nr. 40008207526, juridiskā
adrese: "Kokles" , Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, valdes locekles
Rasmas Rācenes iesniegumu, kurā lūdz pagarināt noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
līdz 2017.gadam.
Pamatojoties uz :

-

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,
- 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3., 4.4. un 7.punktu, atklāti balsojot „par” – Dzintars
Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris
Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (8 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:

1.
Grozīt 2016.gada 26.maija Krustpils novada pašvaldības lēmumu (sēdes
protokols Nr.8., 6.p.) ”Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Variešu pagastā”, 1.punktu izsakot
jaunā redakcijā: “1.Iznomāt biedrībai “Aloksnīte”, reģ.Nr. 40008207526, juridiskā adrese:
"Kokles", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, nedzīvojamās telpas Kokles”,
Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads 43.3 kvm. platībā līdz 2027.gada 31.decembrim.”
2. Pārslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu uz lēmuma 1.punktā noteikto termiņu.
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos
lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Oļģerts Stalidzāns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

No sēdes telpas iziet deputāts Dz. Skalbe.

12.
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku pagastā
Ziņo I.Stupāne.
Jautā P.Gravāns, atbild I.Stupāne.
Izskata 2017.gada 20.februāra biedrības “InSpe”, reģ. Nr. 40008250548, juridiskā adrese
“Kūkas Nr.2”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads valdes locekles Jeļenas Hnikinas
iesniegumu, kurā lūdz iznomāt nedzīvojamās telpas pēc adreses “Kūkas 36”, Kūkas, Kūku
pagasts, Krustpils novads, lūdzot atļauju iznomātās telpās Nr.5 un 6. Biedrība telpā vēlas
iznomāt uz 9 (deviņiem) gadiem, projekta “Vide.Sports.Veselība.” realizācijai.
Vienlaicīgi, norādot, ka biedrības darbība tiks vērsta uz nozīmīgu labumu gūšanu
sabiedrības daļai (bērnu un jauniešu), ir vērsta uz radošām aktivitātēm, sekmējot skolas un
skolēnu ārpusstundu, ārpusskolas interešu atbalstu, nodrošinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,
- 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3., 4.4. un 7.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis
Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris
Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (8 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1. Iznomāt biedrībai “InSpe”, reģ. Nr. 40008250548, juridiskā adrese “Kūkas Nr.2”-10,
Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, nedzīvojamās telpas “Kūkas 36”, Kūkas, Kūku

pagasts, Krustpils novads – 25,74 kv.m platībā, slēdzot telpu nomas līgumu uz 9
(deviņiem) gadiem, projekta “Vide.Sports.Veselība.” realizācijai, atbrīvojot no
uzturēšanas pakalpojumu maksas, neiekasējot nomas maksu.
2. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, desmit darba
dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.
3. Nedzīvojamo telpu nomas līgums zaudē spēku gadījumā, ja biedrības „InSpe”, reģ. Nr.
40008250548, juridiskā adrese “Kūkas Nr.2”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils
novads, projekts “Vide.Sports.Veselība.”, negūst atbalstu biedrībā lauku partnerība
“Sēlija” projektu konkursā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors.

13.
Par Krustpils novada pašvaldības domes 2016.gada 21.decembra lēmuma (protokols
Nr.16, 13.punkts) „Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti” atcelšanu
Ziņo D.Turkopole.
Jautā M.Kalniņš, atbild D.Turkopole.
Izsakās K.Pabērzs.
2016.gada 21.decembrī Krustpils novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols
Nr.16, 13.punkts) ’’Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti’’, kurā tika izteikts
atbalsts grāmatas izdošanai, piešķirot ziedojumu 100,00 EUR apmērā, finansējumu paredzot
plānojot 2017.gada budžetu.
Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums’’ 10.panta pirmo daļu: Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru
kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un
mantu,
atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns,
Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (8 balsis) , „pret”- nav,
„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2016.gada 21.decembra lēmumu (protokols
Nr.16, 13.punkts) „Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti”.

14.
Par pašvaldības kustamas mantas - mikroautobusa
VW TRANSPORTER pārdošanu un otrās izsoles nolikuma apstiprināšanu
Ziņo I.Stupāne.
Ar 2017.gada 25.janvāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 2.,
26) “Par pašvaldības kustamas mantas – mikroautobusa VW TRANSPORTER pārdošanu un
izsoles nolikuma apstiprināšanu” izsludināta izsole ar mantas sākumcenu 2000 EUR.
Ņemot vērā, ka uz izsludināto izsoli 2017.gada 17.februārī, izsoles noteiktajos termiņos,
nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu,
organizējama atkārtota izsole un piemērojams sākumcenas samazinājums, ne vairāk kā par 20
procentiem,
atklāti balsojot „par” – Dzintars Skalbe, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš,
Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Maija Kīne, Gundars Kalve (9 balsis) ,
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Atzīt transportlīdzekļa - VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts
reģistrācijas numurs HR 9328., nosacītā cena 2000 EUR bez PVN, pirmo izsoli (2017.gada
17.februārī, plkst.10.00) par nesekmīgu.
2. Noteikt transportlīdzeklim 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR
9328, nosacīto cenu 1600 EUR bez PVN.
3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijai, rīkot atkārtotu kustamas mantas mutisku izsoli ar
augšupejošu soli, par kustamās mantas - 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs
HR 9328., nosacīto cenu 1600 EUR bez PVN.
4. Apstiprināt otrās izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā).
5. Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli pašvaldības mājas lapā
www.krustpils.lv sadaļā / IZSOLES.
Sēdi slēdz plkst.15.15
Sēdes vadītājs

K.Pabērzs

27.02.2017.
Sēdes protokolētājs

I.Randoha

LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī

27.02.2017.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada domes
27.02. 2017. ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.4., 14.p.)
Kustamas mantas - mikroautobusa VW TRANSPORTER
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta izsole Krustpils novada pašvaldības
kustamai mantai – mikroautobusam VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999.,
valsts reģistrācijas numurs HR 9328, nobraukums 393278 km, turpmāk tekstā -Objekts.
1.2.
Izsoli organizē un vada Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas,
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).
1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,
2017.gada 17.martā plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldības norādītā telpā/ sēžu
zālē.
1.4.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 1600
1.6. Izsoles solis EUR 100
1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās
cenas), t.i., EUR 160, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ.Nr. 9000911811,
konta Nr.LV55UNLA0050014323075.
1.8.
Reģistrācijas maksa – EUR 15,00.
1.9.
Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam
par izsolē iegūto mikroautobusu.
1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta:
1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;
1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā
1.11.Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma
publikācijas oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2017.gada 13.marta līdz
izsolei.
1.1.

2.

Informācija par atsavināmo Objektu:

2.1. Izsoles objekts: Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais mikroautobuss:
Marka, modelis
VW TRANSPORTER
1.reģistrācijas gads
1999.
Rūpnīcas numurs (VIN)
WV2ZZZ70ZYX012420
Motora tips
Dīzeļdegviela
Motora tilpums (cm3)
2.5

Krāsa
Noskrējiens (kilometrāža pēc odometra)
Reģistrācijas apliecības numurs
Tehniskā apskate
Tehniskais raksturojums
Virsbūve
Dzinējs
Krāsojums
Stūres iekārta
Bremzes
Salons
Elektrosistēma
Ritošā daļa
Kopējais nolietojums
Dzinēja jauda (kW)
Piezīmes

Zila
393278 km
AF0434667
Līdz 2017.11.28.
Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir
skrambas, noberzumi, rūsas pēdas.
Apmierinošā stāvoklī.
Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir
skrambas, noberzumi.
Apmierinošā stāvoklī.
Apmierinošā stāvoklī.
Nolietojies ~ 40-60% (ir skrambas un
noberzumi)
Apmierinošā stāvoklī.
Riepu atlikums ~ 30-50%, fiziskais stāvoklis
vērtējams kā 40-70%.
40-70%.
65.
-

2.2. Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā laikā no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz izsoles sākumam iepazīties ar izsolei paredzēto
Objektu, apskatīt, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29278541
Vīpes pagasta pārvaldes Komunālas saimniecības vadītājam Jurim Puriškevičam.
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. 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. noteiktas formas pieteikumu;
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. noteiktas formas pieteikumu;
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 4.5.6.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 2017.gada 17.martā plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldībā norādītā
telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 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 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 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 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 nedēļu 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

Pretendentu paraksti:

K.Pabērzs

1. Pielikums

Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –
mikroautobusa VW TRANSPORTER
izsoles noteikumiem

Krustpils novada pašvaldībai
________________________________________________
(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)
________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas Nr.)
________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
Kustamas mantas - mikroautobusa VW TRANSPORTER
IZSOLES NOTEIKUMI izsolei
Vēlos pieteikties uz Krustpils novada pašvaldības kustamās mantas – mikroautobusa VW
TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328 atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.




Pievienotie dokumenti:
nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments;
reģistrācijas naudas iemaksas apliecinošs
dokuments;_______________________________________________









apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju;
izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu
pārstāvniecības tiesībām;

pilnvara
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2017.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts;
paraksta
atšifrējums)

2.pielikums
Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –
mikroautobusa VW TRANSPORTER
izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts
Nr. p.k.
(Kārtas
Nr.)

1.

2.

3.

Izsoles dalībnieks
(vārds, uzvārds/
nosaukums)

Pers. kods, pases
dati/
reģ. Nr.

Adrese, tālrunis

Apliecinājums
(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “1”.
___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “2”.
___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “3”.
___________________________

3.pielikums
Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –
mikroautobusa VW TRANSPORTER
izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._____
(izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr./personas kods);
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)

Par dalību Krustpils novada pašvaldības kustamās mantas – mikroautobusa VW
TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328
izsolē, kas notiks 2017.gada 17.martā
Objekta nosacītā sākumcena - EUR 1600.
Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________.

Izsoles organizētāja pārstāvis

17. 03. 2017.

__________________

