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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne.  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Monika Kauranena, finansiste Baiba Voltmane, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Vita 

Salmiņa, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ineta Šeinova, Kūku pagasta sociālā darbiniece Anita Pobjaržina. 

 

Masu mediju pārstāvji: Laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste Aija Valdmane. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs lūdz  iekļaut  sēdes darba kārtībā 4 papildjautājumus: 

 Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 31” -18, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

 Par nekustamā īpašuma –zemes  un apbūves  “Āmuri”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Par nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 Par aizņēmumu Valsts kasē Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās 

muižas ciemam  

 

Domes priekšsēdētāja vietniece K.Brūniņa lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā 

papildjautājumu: 

 Par apstrīdēto Sociālā dienesta lēmumu 

Jurists I.Jaševs informē, ka šis jautājums  tiks izskatīts sēdes slēgtajā daļā.   
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Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 

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

apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības 2017. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

3. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. 

gadam” 

4. Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona ceļa 

seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā 

teritorijā pie Krustpils stacijas” realizācijai 

5. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

6. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

7. Par līdzekļu piešķiršanu Sūnu pamatskolai 

8. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

9. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  un atkārtotu izsoles izsludināšanu 

12. Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -7, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

13. Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” -2, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

14. Par nekustamā īpašuma –zemes  “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

15.  Par nekustamā īpašuma –zemes  “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

16. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņu Purvs”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņāres”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

18. Par grozījumiem Krustpils novada būvvaldes nolikumā 

19. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

20. Par izmaiņām Krustpils novada medību koordinācijas komisijā 

21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  “Māja Nr.2”-1, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads 

22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  “Spunģēni 2”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

25. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

27. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Gravāni” apstiprināšanu 

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

29. Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 31” -18, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

30. Par nekustamā īpašuma –zemes  un apbūves  “Āmuri”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 



31. Par nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

32. Par aizņēmumu Valsts kasē Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās 

muižas ciemam  

33. Par apstrīdēto Sociālā dienesta lēmumu 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Spēks informē, ka notiek gatavošanās Dziesmu svētkiem.  

Par ūdens līmeņa regulatoru Donaviņas upē panākts kompromiss, ka pašvaldība darbus 

varēs veikt tad, kad būs līdzekļi. Darbi nav veicami tūlīt, jo nav redzamu bojājumu, kā arī 

darbu veikšanu apgrūtina piekļūšana objektam, jo ir purvaina vieta. 

Variešu pagastā notika ceļu inventarizācija.  

Laukezera stāvlaukumā paredzēts ierīkot 2 apgaismes stabus un videonovērošanu, lai 

novērstu objekta bojāšanu.  

Tiek plānoti darbi pie vecās Sūnu skolas, tika pētītas iespējas kā labāk  izmantot telpas. 

Notikusi Medību koordinācijas komisijas sanāksme. Lai noteiktu LVM jaunaudzes 

postījumu apmērus, komisijā tika nolemts uzaicināt sertificētu ekspertu. 

Turpinās sarunas  ar Aizsardzības ministriju par militārā objekta izbūvi, kur ir 

nepieciešams ceļš ar augstu nestspēju. Paredzēta tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem, lai 

pārrunātu investīciju piesaistes iespējas. 

Notika tikšanās ar “Jēkabpils ūdens” vadību par ūdens analīžu veikšanas iespējām. 

Nepieciešams uzlabot kāpņu stāvokli Laukezera teritorijā, jo daļa, kura atrodas uz zemes, 

bojājas. Izsakās K.Stars. K.Stars norāda, ka būtu jādomā arī par galdiņu un soliņu 

atjaunošanu. 

Izpilddirektors informē par darbiem, kas notiek projektu ietvaros. Informē, ka pabeigti 

darbi pie Rogāļu akmens. 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2017. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika izstrādāts Krustpils novada pašvaldības 

publiskais pārskats par 2017. gadu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5. maija  noteikumiem Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”, likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017. gadu. (Pārskats 

pielikumā) 

2. Administratīvajai nodaļai mēneša laikā pašvaldības publisko pārskatu par 2017. gadu 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot to Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā. 

 

 

 



2. 

Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikuma  

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā 

(pielikumā). 

2. Publicēt nolikumu pēc tā stāšanās spēkā pašvaldības mājaslapā internetā. 

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

 

 

3. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2018. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo B.Voltmane. 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 

valsts budžetu 2018. gadam”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/8 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

 

4. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās 

teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” 

realizācijai 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto 

daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam”, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.2018/1 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

un vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/16/I/019, atklāti 

balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 



Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 203 854 EUR Valsts kasē uz 20 (divdesmit) gadiem ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 

1 gada. Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku -  

 

2018. gada augusts 80 000 EUR; 

2018. gada septembris 80 000 EUR; 

2018. gada oktobris 43 854 EUR. 

     

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

 

2019. gadā 10192 EUR  

2020. gadā 10192 EUR  

2021. gadā 10192 EUR 

2022. gadā 10192 EUR 

2023. gadā 10192 EUR 

2024. gadā 10192 EUR 

2025. gadā 10192 EUR 

2026. gadā 10192 EUR 

2027. gadā 10192 EUR 

2028. gadā 10192 EUR 

2029. gadā 10192 EUR 

2030. gadā 10192 EUR 

2031. gadā 10192 EUR 

2032. gadā 10192 EUR 

2033. gadā 10192 EUR 

2034. gadā 10192 EUR 

2035. gadā 10192 EUR 

2036. gadā 10192 EUR 

2037. gadā 10192 EUR 

2038. gadā 10206 EUR 

 

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

 

5. 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2018. gada 25. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Latvijas 

politiski represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Krustpils 

novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski represēto personu 

salidojumā, kas norisināsies Ikšķilē, Brīvdabas estrādē 2018. gada 25. augustā.  

Tiek lūgts segt dalības maksu 70 EUR apmērā, kā arī iespēju robežās nodrošināt 

transportu represēto personu nokļūšanai uz salidojumu Ikšķilē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

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



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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt atbalstu 70 EUR apmērā biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”, 

novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, apmaksu veikt pēc 

iesniegtā rēķina. 

2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt transportu represēto personu nokļūšanai uz 

Ikšķili pēc vietējās politiski represēto nodaļas pieprasījuma, iepriekš vienojoties ar 

izpilddirektoru. 

 

 

6. 

Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2018. gada 25. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes 

pārvaldnieka Dz. Kalniņa iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus no dabas resursu nodokļa 

rezerves līdzekļiem ūdens ņemšanas vietas sakārtošanai Pupenu kapsētā.  

Aprīļa beigās pārvaldē tika saņemta informācija, ka Pupenu kapsētā akā nav ūdens. 

Apsekojot šo ūdens ņemšanas vietu, tika konstatēts, ka aka ir pilnīgi sausa. Iemesls, ko šādai 

situācijai sacīja speciālisti – akas apakšējie grodi ir sabirzuši un smiltis aizskalojušas āderi. 

Divu nedēļu laikā šī ūdens ņemšanas vieta tika sakārtota. 

Pupenu kapsēta ir viena no lielākajām pagastā – nepilni 3 ha platībā, kopumā kapsētā 

ir vairāk nekā 1620 apbedījumu. 

Pārvaldnieks lūdz piešķirt 1500 EUR ūdens ņemšanas vietas sakārtošanas izdevumu 

segšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Piešķirt līdzekļus 1500 EUR apmērā ūdens ņemšanas vietas sakārtošanas izdevumu 

segšanai no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

 

 

7. 

Par līdzekļu piešķiršanu Sūnu pamatskolai 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

2018. gada 4. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Sūnu pamatskolas 

direktores V. Kalniņas - Vītolas iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt līdzekļus 

remontdarbu veikšanai.  

Skolā ar 2018. gada 1. septembri uzsāks mācības skolēns ar kustību traucējumiem un 

skolai līdz šim laikam ir jālicenzē speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem (kods 2101 5311). Līdz ar to nepieciešams remonts invalīdu 

uzbrauktuvei, jāveic tualetes durvju nomaiņa un pielāgojumu sakārtošana, kā arī papildus 

elektrības kontaktu pievade klasēs datora pieslēgšanai. 



Izmaksas plānotas 1500 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

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

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt papildus līdzekļus 1500 EUR apmērā Sūnu pamatskolai, novirzot finansējumu 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

8. 

Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2018. gada 8. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Atašienes pagasta 

pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus no dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem bezeļļas kompresora iegādei atdzelžošanas iekārtām.  

Apsekojot Atašienes centra atdzelžošanas iekārtas Lauku ielā 1, tika konstatēts, ka 

bezeļļas kompresora virzulis ir bojāts. 

Pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt 321 EUR bezeļļas kompresora iegādei.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Piešķirt līdzekļus 321 EUR apmērā bezeļļas kompresora iegādei no dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem.  

 

 

9. 

Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Elīnas Serkovas iesniegums, kurā viņa lūdz 

atļauju savienot Krustpils novada domes deputātes amatu ar SIA “Jēkabpils ūdens”, 

reģistrācijas numurs 45403000395, referentes amatu.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 

konstatēja: 

1. Elīna Serkova pildot Krustpils novada pašvaldības domes deputātes pienākumus 

2017.gada 19.jūlijā ir saņēmusi domes atļauju savienot vairākus amatus ar deputātes 

amatu. 

2. Elīna Serkova ir uzsākusi darbu SIA “Jēkabpils ūdens” referentes amatā un lūdz 

atļauju savienot deputātes amatu ar referentes amatu. 

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta trešā 

daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar 

citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida 

atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz institūcijai lūgumu 

atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 



4. SIA “Jēkabpils ūdens” referentes amata savienošana ar domes deputātes pienākumu 

pildīšanu nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 

3.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (14 balsis), 

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

1. Atļaut Elīnai Serkovai savienot SIA “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas numurs 

45403000395, referentes amatu ar Krustpils novada domes deputātes pienākumiem.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Elīna Serkova  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8
1
.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Elīnai Serkovai savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, 

šo lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava,  

LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo B.Voltmane. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane, papildina P.Gravāns.  

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. 

P.Gravāns lūdz precizēt tabulā īpašnieka vārdu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3.punktu, 

Krustpils novada pašvaldība veic Krustpils novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu 

administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 

nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā 

daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 

3.punktu, valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — 

viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar 

tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu 

maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra reģistriem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta pirmās 3.punktu, 3. daļu 25.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma “Par 



nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2. daļu,   atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Dzēst mirušo fizisko personu neatgūstamos bezcerīgos nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus par kopējo summu EUR 3823.60 (Trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro 60 

centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu EUR 1974.77 (viens tūkstotis deviņi simti 

septiņdesmit četri euro 77 centi), pamatparāda palielinājumu EUR 41.74 (četrdesmit viens 

euro 74 centi) un nokavējuma naudu EUR 1807.09 (Viens tūkstotis astoņi simti septiņi euro 

09 centi) pēc pievienotā saraksta: 
N.p.k.   konta 

Nr 

Nosaukums  Īpašnieks personas 

kods 

Summa 

Parāds  PPP NN Kopā 

1 z 709 Salinieki K.V. [dzēsts] 54.77 7.52 49.01 

 

111.30 

2 z 351 Kļavu iela 3 Š. A. [dzēsts] 218.22  202.40 420.62 

3 z 6303 Dundursala P. S. [dzēsts] 88.16  79.39 167.55 

4 z 9485 Rugātnieki D. J. [dzēsts] 26.78  21.22 48.00 

5 z 10827 Stepes P. V. [dzēsts] 72.56  72.55 145.11 

6 z 12233 Ošulejas U. J. [dzēsts] 27.08  11.14 38.22 

7 ē 27998 Kaķīši S. M. [dzēsts] 49.46  34.13 83.59 

8 z 13888 Kaķīši S. M. [dzēsts] 12.93  12.93 25.86 

9 ē 13343 Kaupernieki E. J. [dzēsts] 49.34  28.98 78.32 

10 z 16842 Purviņš G. L. [dzēsts] 22.48  34.90 57.38 

11 z 16982 Asni S. K. [dzēsts] 36.07  39.09 75.16 

12 ē 26938 Ievu Līči J. T. [dzēsts] 23.44  11.14 34.58 

13 ē 27040 Poliektovi R. S. [dzēsts] 5.26  4.17 9.43 

14 ē 28604 Kļavu iela 3 Š. A. [dzēsts] 51.82  36.70 88.52 

15 ē 30116 Akmeņsala L. M. [dzēsts] 42.43  32.50 74.93 

16 z 32096 Kūkas Nr.5 K. A. [dzēsts] 4.84  4.80 9.64 

17 ē 32097 Kūkas Nr.5 K. A. [dzēsts] 4.67  4.64 9.31 

18 z 32320 Mežsūnas D. Ē. [dzēsts] 11.44  10.14 21.58 

19 ē 32321 Mežsūnas D. Ē. [dzēsts] 7.67  6.57 14.24 

20 z 32751 Rozessala 

12 

I. M. [dzēsts] 4.96  3.61 8.57 

21 ē 32752 Rozessala 

12 

I. M. [dzēsts] 33.55  21.06 54.61 

22 z 33458 Ratītes 1 A. N. [dzēsts] 27.73  23.39 51.12 

23 ē 33460 Ratītes-1 A. N. [dzēsts] 7.71  6.23 13.94 

24 z 500292 Kūkas Nr.3 

-3 

L. J. [dzēsts] 1.91  1.52 3.43 

25 ē 501468 Kūkas Nr.3-

3 

L.J. [dzēsts] 15.77  12.04 27.81 

26 ē 501486 Kūkas Nr.3-

23 

S. R. [dzēsts] 13.11  13.11 26.22 

27 ē 501624 Kūkas Nr.4-

11 

S. J. [dzēsts] 15.55  14.98 30.53 

28 ē 501967 Neretas 7-2 Š. A. [dzēsts] 8.13  8.13 16.26 

29 z 6158 Eglaine G. J. [dzēsts] 23.95 0.25 23.71 47.90 

30 z 6165 Kļaviņas B. J. [dzēsts] 39.31 2.21 36.88 78.40 

31 z 6283 Melnāsala C. A. [dzēsts] 165.72 4.15 161.57 331.44 

32 z 6508 Vilkāji P. A. [dzēsts] 32.68 1.63 31.05 65.36 

33 z 6553 Žukovka K.F [dzēsts] 236.01 19.44 220.65 476.10 



34 z 6723 Rācenaites B. O. [dzēsts] 16.40  16.40 32.80 

35 z 6852 Robežnieki K.F. [dzēsts] 23.93  23.93 47.86 

36 z 8049 Krievciema 

Siliņi 

S. Ē. [dzēsts] 37.90  34.94 75.80 

37 z 8142 Aivari E.A. [dzēsts] 50.70 3.58 47.12 101.40 

38 z 9583 D/s 

Mostaviks 

Nr.37 

G.J. [dzēsts] 1.18  1.18 2.36 

39 z 10439 Rijnieki S. M. [dzēsts] 268.11  268.02 536.13 

40 z 500698 Liepu 15-7 J. S. [dzēsts] 3.81  3.67 7.48 

41 ē 501171 Liepu 15-7 J. S. [dzēsts] 17.51  16.99 34.50 

42 ē 35466 Vanagi S. A. [dzēsts] 14.20  13.54 27.74 

43 z 32576 Rozessala  1 K. G. [dzēsts] 4.00  4.00 8.00 

44 ē 32577 Rozesala 1 K. G. [dzēsts] 10.22  10.22 20.44 

45 ē 26996 Jaunzundāni D.J. [dzēsts] 14.00  6.61 20.61 

46 z 47623 Bebri 1 K.A. [dzēsts] 9.15  5.44 14.59 

47 z 6574 Bebri A. A. [dzēsts] 11.71  13.76 25.47 

48 z 8175 Ligzdiņas L.J. [dzēsts] 51.30  60.69 111.99 

49 z 6461 Pāvelsala P. P. [dzēsts] 5.14  6.26 11.40 

 

2. Dzēst Jēkabpils SIA "KRISTA", reģistrācijas Nr. 45403003921 nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par zemes īpašumu “Liesmas” un “Liezers”, 843.51 EUR, tajā skaitā 

pamatparādu 508.77 EUR. Komercsabiedrība ir 2018.gada 4.aprīlī likvidēta. 

3. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu tā 

apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa 

nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 

nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu 

pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

4. Publicēt Krustpils novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā 

kārtībā. 

 

No sēdes telpas iziet E.Serkova 

11. 

Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  un atkārtotu izsoles izsludināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

 

Ar 2018.gada 18.aprīļa  Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4.,19.), 

atsavināšanai nodots pašvaldības īpašums Madonas iela 21, Jēkabpils, (turpmāk – īpašums), 

apstiprināti izsoles noteikumi un nosacītā cena 23 000 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk 

kā par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir 23000 EUR, tad 10 % (desmit 



procentu) samazinājums būs 2300 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 4600 

EUR. Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

2018.gada 18.aprīļa domes lēmuma sēdes (protokols Nr.4., 19) “Par nekustamā īpašuma – 

zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, nodošanu atsavināšanai un   izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”.  Ņemot vērā Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu  Nr.15, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

dome nolemj: 

1.Atzīt 2018.gada 7.jūnija nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī,    pirmo izsoli 

par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu- Madonas ielā 21, Jēkabpilī otrajā izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 18400 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 250  EUR apmērā; 

3.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt otrās izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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. 

 

Sēdes telpā atgriežas E.Serkova. 

 

12. 

Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -7, Mežāre,  

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.395-7, kadastra Nr. 5676 900 0018.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1957 EUR.  

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

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2018.gada 15.maija, slēdzienu Nr. D-18/100  par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Rozessala 3” -7, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils novadā 

tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 2000 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašuma noteikto tirgus vērtību, pašvaldības saistītos 

izdevumus 250  EUR, dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 2250 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, Dace Vītola, 

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

(jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

izīrēto dzīvokli Nr.7 mājā “Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  733/11810 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.7 mājā “Rozessala 

3”, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2250 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.7 mājā “Rozessala 3”, Mežāre, 

Mežāres  pagasts, Krustpils novads  izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 

 

13. 

Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” -2, Varieši,  

Variešu  pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Variešu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000119722-2, kadastra Nr. 5694 900 9039.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1685 EUR.  

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

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2018.gada 24.maija, slēdzienu Nr. D-18/105  par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Māja Nr.3” -2, Varieši, Variešu   pagastā, Krustpils novadā 

tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 1900 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašuma noteikto tirgus vērtību, pašvaldības saistītos 

izdevumus 250  EUR,  un dzīvokļu pieprasījumu, nosakāma dzīvokļa atsavināšanas vērtība 

2500 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –



izīrēto dzīvokli Nr.2 mājā “Mājā Nr.3”, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  737/11968 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

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

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

Nr.3”, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2500 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.2 mājā “Mājā Nr.3”, Varieši, 

Variešu  pagasts Krustpils novads  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. 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma –zemes  “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.06.2018. 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 3.87 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 002 0367, nosaukumu “Purenītes”, 

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

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577942.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 1554 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2018.gada 15.maija 

slēdzienu Nr.Z-18/191„Par nekustamā īpašuma- zemes vienības  “Purenītes”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 5000 EUR. 

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

sastāda 980 EUR. Ņemot vērā, iepriekš atsavināšanā noteiktās zemes vienības “Zemīte”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, noteikto atsavināšanas cenu,  zemes vienības  “Purenītes”, 

Variešu pagastā, Krustpils novadā atsavināšanas  sākumcena nosakāma 7980 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5694 002 0367, 

“Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novadā,  3.87 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  7980 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 



3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Purenītes”, 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 “Purenītes”, 

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. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma –zemes  “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
  
Jautājums izskatīts 13.06.2018. 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 0.11 ha platībā ar kadastra Nr. 5696 004 0012, nosaukumu “Jasmīni 1”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000576778.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 66 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2018.gada 5.aprīļa 

slēdzienu Nr.Z-18/139 „Par nekustamā īpašuma- apbūvētās zemes vienības  “Jasmīni 1”, 

Vīpes pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 240 

EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

novērtēšanu, sastāda 900 EUR. Ņemot vērā, tirgus vērtību, atsavināšanas  nosakāma 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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



1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5696 004 

0012, “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novadā,  0.11 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  1200 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Jasmīni1”, 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 “Jasmīni 1”, 

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. 

 

 
16. 

Par nekustamā īpašuma –zemes vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņu Purvs”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. 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 7.8 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 012 0129, nosaukumu “Putniņu purvs”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 7704.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 1752 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83 un Nr.494 M) 

2018.gada 4.jūnija slēdzienu Nr.M-18/8„Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar 

mežaudzi) “Putniņu purvs”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā 

objekta tirgus vērtība ir 8000 EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1320 EUR. Ņemot vērā, tirgus vērtību, atsavināšanas  

nosakāma 13 320 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

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

5646 012 0129, “Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  7.8 ha platībā, 

nosacīto cenu, jeb, sākumcenu  13 320 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  ar mežaudzi “Putniņu purvs”, 

Atašienes 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 mežaudzi), ar nosaukumu 

“Putniņu purvs”, Atašienes 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. 

 

 
17. 

Par nekustamā īpašuma –zemes vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņāres”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Jautājums izskatīts 13.06.2018. 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 3.38 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 009 0045, nosaukumu 

“Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0050 7706.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 850 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83 un Nr.494 M) 

2018.gada 4.jūnija slēdzienu Nr.M-18/7„Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar 

mežaudzi) “Putniņāres”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā 

objekta tirgus vērtība ir 2300 EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu 



zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1160 EUR. Ņemot vērā, tirgus vērtību, atsavināšanas  

nosakāma 5660 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

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

5646 009 0045, “Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  3,38 ha platībā, nosacīto 

cenu, jeb, sākumcenu  5660 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  ar mežaudzi “Putniņāres”, 

Atašienes 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 mežaudzi), ar nosaukumu 

“Putniņāres”, Atašienes 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. 

 

 

18. 

Par grozījumiem Krustpils novada būvvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2018.gada 23.maijā ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu tika apstiprināta 

jauna amata vienība būvvaldē, kādēļ nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Krustpils 

novada būvvaldes nolikumā. Izsakot nolikuma trešo nodaļu jaunā redakcijā, neveidot to kā 

amatu aprakstu nodaļu, bet nosakot, ka pienākumi tiek pildīti saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām un amata aprakstiem.    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 

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

1. Izdarīt Krustpils novada būvvaldes nolikumā grozījumu un izteikt trešo nodaļu šādā 

redakcijā: 

“III. Būvvaldes struktūra 

9. Būvvalde pastāvīgi nodarbina speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts un 

viens ir būvinspektors. Būvvaldes sastāvā ir: 

9.1. būvvaldes vadītājs-arhitekts; 

9.2. būvinspektors; 



9.3. būvinspektora palīgs; 

9.4. būvvaldes speciālists-lietvedis. 

10. Būvvaldes vadītāju-arhitektu amatā ieceļ un no amata atbrīvo Krustpils novada 

pašvaldības dome. 

11. Būvvaldes vadītājs-arhitekts plāno un organizē būvvaldes darbu, bez īpašas 

pilnvaras, pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos, pēc pieprasījuma sniedz 

ziņojumus par būvvaldes darbību Krustpils novada pašvaldības domei un novadu 

pašvaldībām, atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši normatīvo aktu, pašvaldības 

lēmumu, rīkojumu un būvvaldes nolikuma prasībām, kā arī pilda citus pienākumus atbilstoši 

amata aprakstam. 

12. Būvinspektora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta attiecīgajos normatīvajos 

aktos un amata aprakstā. Būvinspektors pilda būvvaldes vadītāja pienākumus tā prombūtnes 

laikā. 

13. Būvinspektora palīgs pilda pienākumus atbilstoši būvinspektora norādījumiem, 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un amata aprakstu. 

14. Būvvaldes speciālists-lietvedis kārto būvvaldes dokumentāciju, saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem nosaka pašvaldības nodevas apjomu un veic pārraudzību par tās 

nomaksu, apkopo datus un sistemātiski sniedz atskaites Centrālai statistikas pārvaldei, 

Ekonomikas ministrijai un citām institūcijām, kā arī pilda citus pienākumus atbilstoši amata 

aprakstam.   

15. Būvvaldes amatpersonai ir atbilstoša augstākā izglītība, kā arī būvniecības 

kontroles tiesības un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ja to attiecīgajai profesijai vai 

amatam nosaka likumi vai citi normatīvie akti. 

16. Būvvaldi finansē no pašvaldības budžeta, atbilstoši  domes apstiprinātai ieņēmumu 

un izdevumu tāmei.” 

2. Grozījums nolikumā stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā. 

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

 

 

19. 

Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2018. gada 12. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvaldes 

pārvaldnieces Inetas Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus no dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem avārijas situācijas novēršanas izdevumu segšanai.  

Maijā Vīpes pagastā pie ēkas “Vālodzīte” bija izveidojusies avārijas situācija – plīsis 

ūdensvads. 

Pārvaldniece lūdz piešķirt 1628 EUR avārijas novēršanas un ūdensvada salabošanas 

darbu apmaksai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Piešķirt līdzekļus 1628 EUR apmērā ūdensvada salabošanas darbu segšanai no dabas 

resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

 

 



20. 

Par izmaiņām Krustpils novada medību koordinācijas komisijā 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemta Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības 

2018.gada 6.jūnija vēstule Nr. VM6.1-10/320 par cita pārstāvja – Krustpils nodaļas vecākā 

mežziņa Artūra Seržāna deleģēšanu darbam Krustpils novada koordinācijas komisijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumiem Nr.269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 2. un 3.punktu, Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu,  

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

Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 

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

1. Izslēgt Andri Sēli no Krustpils novada medību koordinācijas komisijas. 

2. Apstiprināt Krustpils novada medību koordinācijas komisijā Valsts meža dienesta 

Sēlijas virsmežniecības Krustpils nodaļas vecāko mežzini Artūru Seržānu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības pārstāvim komisijā - 

pašvaldības izpilddirektoram Raimondam Spēkam.  

 

 

21. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli  [..], Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads 
 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

Ar 2018.gada 18.aprīļa  Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4.,18.), 

atsavināšanai nodots dzīvoklis [..], Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, (turpmāk – 

dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumu un nosacītā cena 2000 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus. 

Nerīkojot izsoli,  slēdzams pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesīgo  personu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot Krustpils 

novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 7.jūnija sēdes 

protokolu  Nr.13, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, 

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

(jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa  [..] mājā “Māja Nr.[..]”, 

Varieši, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5694 900 0008, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgās personas  L. P. pilnvaroto personu H.P., par 

dzīvokļa Nr.[..] mājā “Māja Nr.[..]”, Varieši, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

Nr.5694 900 0008, pirkšanu par nosacīto  sākumcenu 2000 EUR. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 



 
22. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  [..], Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ar 2018.gada 18.aprīļa  Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4.,20.), 

atsavināšanai nodots dzīvoklis [..], Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, (turpmāk – 

dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumu un nosacītā cena 3200 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus. 

Nerīkojot izsoli,  slēdzams pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesīgo  personu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot 

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 7.jūnija 

sēdes protokolu  Nr.13, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa  Nr.[..] mājā “[..]”, 

Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5668 900 0017, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu E. S., personas kods [..], par 

dzīvokļa Nr.[..] mājā “Spunģēni [..]”, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra Nr.5668 900 0017, pirkšanu par nosacīto  sākumcenu 3200 EUR. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar  E. 

S.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja E. S., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma 

līgums netiek noslēgts. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. 

 

 

23. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Jautā I.Šeinova, atbild I.Stupāne. 

  

Izskata J. D., personas kods [..], (turpmāk – īrniece) 2018.gada 28.maija iesniegumu, 

kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 9-47/15/1 no 2015.gada 30.maija.  

 Izvērtējot iesniegto iesniegumu, Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, pašvaldība konstatē, ka īrniece nav pildījusi dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 9-

47/15/1 saistības, kā rezultātā ir parāds [..] EUR apmērā. 

- 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, 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Pagarināt J. D.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  9-47/15/1 uz 

vienu mēnesi līdz 2018.gada 30.jūnijam.  

2. Uzdot J. D. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu, ierasties Vīpes pagasta pārvaldē līguma noslēgšanai 

par termiņa pagarinājumu.  

3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības 

juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Pilnvarot Vīpes pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt vienošanos par termiņa 

pagarināšanu ar J. D. uz vienu mēnesi. 

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

6. 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). 

 

24. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  

Izskata M. N., personas kods [..], 2018.gada 30.maija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 6-41/17/11 no 2017.gada 2.maija. 

 Izvērtējot iesniegto iesniegumu, Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs  piekrīt pagarināt  

līgumu uz vienu gadu. 

 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,  

- Līguma Nr.  6-41/17/11, īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Pagarināt M. N.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  6-

41/17/11 uz vienu gadu,  ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu. 

2. Uzdot M. N. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas ierasties Kūku pagasta 

pārvaldē līguma pārslēgšanai. Gadījumā, ja M. N., neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 



viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, 

īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

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

termiņa pagarināšanu ar M. N.. 

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). 

 

25. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata 2018.gada 22.maijā  saņemto M. K. (turpmāk _ Iesniedzēja), dzīv. “[..]”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads iesniegumu, kurā lūdz piešķirt  dzīvokli Kūku ciemā.  

[dzēsts] 

 Skatot Iesniedzēja iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

vai pastāv labvēlīga administratīvā akta  izdošanas priekšnosacījumi, proti, vai pastāv 

apstākļi, lai Iesniedzējai piešķirtu pašvaldības dzīvokli. 

 Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk tekstā – Likums) 

nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā 

arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā (1. pants). 

Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes 

vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām 

saņemt palīdzību.  

 4. Likuma 3.pantā uzskaitīti palīdzības veidi, kādus pašvaldībām ir pienākums sniegt 

iedzīvotājiem: 1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana; 2) 

sociālā dzīvokļa izīrēšana; 3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu; 4) palīdzība īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu; 5) pabalsta piešķiršana 

dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu, segšanai; 6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās 

mājas remontam; 7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana; 8) 

dzīvojamās telpas remonts; 9) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai; 10) 

palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai vai restaurācijai.  

 Likuma 7.pants nosaka, ka persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 

6.pantā noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību.  

Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas tiek izīrētas šādām personu 

kategorijām:  

1) personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība;  

2) personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām;  

3) personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.  

 Pie personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, pieder tās personas, kuru īrētā 

vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes avārijas rezultātā, ja persona šajā 

dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja (Likuma 13.panta pirmā daļa).  

Likuma 14.panta pirmā daļa un septītā daļa nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu 

nodrošināmas pirmām kārtām. 



 Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, ka nav iestājies neviens 

priekšnosacījums (Iesniedzējs neatbilst nevienai no  Likuma 13.panta pirmās daļas, 14.panta 

pirmās, otrās daļas noteiktajām kategorijām), lai tiktu izdots Iesniedzējam labvēlīgs 

administratīvs akts, lai piešķirtu Krustpils pagasta administratīvā teritorija dzīvokli. Līdz ar to 

Krustpils novada domei nav pamata apmierināt Iesniedzējas prasījumu. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 

14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atteikt   piešķirt dzīvojamo telpu Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta 

administratīvā teritorijā  M. K., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta  “[..]”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

26. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemta Sociālā aprūpes centra “Pļaviņas” 2018. gada 

18.maija vēstule Nr. 1-24/23 “Par A. S. dzīvesvietas anulēšanu”, kurā lūgts anulēt A. S., 

personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu pansionātā, adrese  “Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, lai reģistrētu A. S. dzīvesvietu sociālās aprūpes centrā 

“Pļaviņas”, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV 5120, kur viņa atrodas saskaņā ar uzturēšanās 

līgumu. Persona šajā adresē deklarēt dzīvesvietu nevēlas, tāpēc Sociālā aprūpes centrs 

“Pļaviņas” vēlas personai reģistrēt faktisko dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 

10.panta noteiktajā kārtībā pēc iestādes iniciatīvas. 

Pārbaudot ziņas Iedzīvotāju reģistrā noskaidrots, ka A. S., personas kods [..], no 

2018.gada 3.janvāra ir deklarējusi dzīvesvietu “Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā muiža, Kūku 

pag., Krustpils nov., LV-5222. Tiesiskais pamats deklarēt dzīves vietu norādīts līgums ar PA 

“Jaunāmuiža”. Pašvaldības aģentūrai "Jaunāmuiža" 22.05.2018. nosūtīta vēstule Nr. 2.1-

8/18/527 “Par A. S. deklarēto dzīvesvietu”.   

Atbildot uz Krustpils novada pašvaldības informācijas pieprasījumu, 2018.gada 

30.maijā  Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada pašvaldības aģentūras 

"Jaunāmuiža" iesniegums Nr. 237 “Par A. S. dzīvesvietas anulēšanu”, kurā lūgts anulēt A. S., 

personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu pansionātā, adrese  “Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, jo viņa neuzturas pansionātā no 2018.gada 9.aprīļa. 

2018.gada 3.janvārī starp Krustpils novada pašvaldības aģentūru “Jaunāmuiža” un Kokneses 

novada domi bija noslēgts Līgums Nr. 4-18/2018/4 par sniegtajiem pakalpojumiem 

pansionātā ievietotai personai A. S., personas kods [..], kuras deklarētā dzīvesvieta līguma 

slēgšanas brīdī bija [..], Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV 5113. Krustpils novada PA 

“Jaunāmuiža” un Kokneses novada dome 2018. gada  9.aprīlī noslēgusi vienošanos Nr. 4-

19/2018/2 par minētā līguma Nr. 4-18/2018/4 laušanu. 

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

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



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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka persona, kura, pamatojoties 

uz pašvaldības lēmumu, ievietota veco ļaužu pansionātā citas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā, un veco ļaužu pansionāta adresi norāda 

kā papildu adresi. Ja šai personai nav tiesiska pamata saglabāt reģistrāciju iepriekšējā 

dzīvesvietā un tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, par tās dzīvesvietu saskaņā ar šā 

likuma 10.pantu reģistrējams attiecīgais veco ļaužu pansionāts. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

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

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

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

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

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

 

1. Anulēt ziņas par A. S., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu Krustpils novada 

pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža”, adrese  “Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā 

muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. S., Sociālā aprūpes centram “Pļaviņas” un 

Krustpils novada pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža”. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

 27. 

Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Gravāni” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 13.06.2018. 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 Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468,izdots 21.01.2013.,derīgs līdz 20.01.2023.) 

2018.gada 4.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Kalna Gravāni”, [..] pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Kalna Gravāni”, [..], Krustpils novadā, ar 

kadastra numuru [..] uzsākts pēc īpašnieka J. S. pilnvarotās personas T. P.  2018. gada 

18.maija iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Zemes 

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

platību 5,0 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017. 

gada 9.augusta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 15, p.6).  Līdz projekta izstrādes uzsākšanai 

nekustamā īpašuma “Kalna Gravāni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] zemes 

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

projekta grafiskā daļa izstrādāta bez piesaistes  LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot 

projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana atbilstoši MK 2012.gada 

27.decembra noteikumiem Nr.1019”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.. 

https://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10


Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Kalna Gravāni”, [..] 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platību 5,0 ha  divās 

zemes vienībās. Projektēto zemes vienību platība ir 3,0 ha un 2,0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kalna Gravāni” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([..] – 3,0 ha atstājams nosaukums  “Kalna Gravāni” [..] 

pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([..])  - 2,0 ha piešķirams jauns nosaukums „Kalna 

Bērzi”, [..] pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 9.augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.15, p.6 )  „Par zemes vienības sadalīšanu izstrādājot zemes ierīcības 

projektu („Kalna Gravāni”, [..] pagasts, Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA “LL 

Projekti”, sertificēta  zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 

2018.gada 4.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta” Kalna Gravāni” apstiprināšanu 

un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Kalna Gravāni”, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš 

Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalna Gravāni”: nekustamā īpašuma kadastra 

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

apzīmējumu [..], platība 5,0 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ([..] – 3,0 ha atstāt nosaukumu  “Kalna Gravāni” 

[..] pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  ([..])  - 2,0 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Kalna 

Bērzi”, [..] pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus visām zemes vienībām. 

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

un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales 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


28. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 13.06.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  

Izskata A. L., personas kods [..], 2018.gada 8.jūnija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt pagarināt  

līgumu uz nenoteiktu laiku. 

 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, 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Pagarināt A. L.  dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.6-

41/17/9 uz nenoteiktu laiku uz dzīvokli pēc adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot A. L. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos 

par dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar A.L.. 

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

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

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

LV-3007). 

 

 

29. 

Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 31” -18, Mežāre,  

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

 

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

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

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

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

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.399-18, kadastra Nr. 5676 900 0019.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1771 EUR.  

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

vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2018.gada 7.jūnija, slēdzienu Nr. D-18/113  par 



nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Rozessala 31” -18, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils 

novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 1600 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašuma noteikto kadastrālo vērtību, pašvaldības saistītos 

izdevumus 250  EUR, dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 2000 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, Dace Vītola, 

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

(jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne (15 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

izīrēto dzīvokli Nr.18 mājā “Rozessala 31”, Mežārē, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  602/12132 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.18 mājā “Rozessala 

31”, Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2000 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.18 mājā “Rozessala 31”, 

Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads  izsoles noteikumus, pirkuma līgumu un 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 

 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma –zemes  un apbūves  “Āmuri”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo I.Stupāne. 

  

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

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

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

 Publiskas personas 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 0.4734 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 006 0609, nosaukumu “Āmuri”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578777.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 

2844 EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma 

vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2018.gada 

7.jūnija slēdzienu Nr.K-18/19 „Par nekustamā īpašuma- zemes UN apbūves tirgus vērtību”, 

atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 5600 EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, 



ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1330 EUR. Ņemot vērā, tirgus vērtību, 

atsavināšanas  nosakāma 7000 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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes un apbūves ar kadastra Nr. 564 006 

0609, “Āmuri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  0.4734 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  7000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo nekustamo īpašumu  “Āmuri”, Atašienes 

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 nekustamo īpašumu, ar nosaukumu “Āmuri”, 

Atašienes 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. 

 

 

31. 

Par nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Ziņo I.Stupāne. Papildina I.Šeinova. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Šeinova. 

 
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.  

Nekustamais īpašums “Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5696 001 0011, sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 001 0011, 7.800 

ha platībā, 5696 004 0344, 6.7000 ha platībā, 5696 006 0072, 6.8000 ha platībā. Nekustamais 

īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vīpes  

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.147.  



Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma kadastrālā 

vērtība 6164 EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) un 

sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Oļega Aleksejeva (Latvijas koksnes 

kvalitātes ekspertu savienība sertifikācijas birojs -sertifikāts Nr.494 M) 2018.gada 19.jūnija 

slēdzienu Nr.M-17/21 „Par nekustamā īpašuma -  trīs zemes vienību (ar mežaudzi) 

“Mežaudzes”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus 

vērtība ir 37300EUR, izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1700 EUR, kopējā cena sastādās 39000EUR.  

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

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, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 balsis), 

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

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības  ar mežaudzi „Mežaudzes”, ar 

kadastra Nr. 5696 001 0011, sastāvošu no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 

001 0011, 7.800 ha platībā, 5696 004 0344, 6.7000 ha platībā, 5696 006 0072, 6.8000 ha 

platībā, kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 39 000 

euro. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –zemes vienības ar mežaudzi „Mežaudzes”, ar 

kadastra Nr. 5696 001 0011,  21.3 ha platībā, kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā, 

izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo nekustamo īpašumu „Mežaudzes”, 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 nekustamo īpašumu 21.3 ha platībā, ar 

kadastra Nr. 5696 001 0011  ar nosaukumu „Mežaudzes”, 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 zemes vienību ar mežaudzi „Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads,  ar kadastra Nr.5696 001 0011, 21.3 ha platībā, 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. 

 
 

32. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam 

  

Ziņo B.Voltmane. Papildina K.Pabērzs. 

 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto 



daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam”, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.2018/1 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”, 

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

Egils Jaksons, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne (15 

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

 

1. Noteikt kā prioritāro 2018. gada investīciju projektu „Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” 

2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 314 002 EUR Valsts kasē uz 30 gadiem ar Valsts kases 

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

Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

3. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

 

2018.gada augusts 60 000 EUR  

2018.gada septembris 105 400  EUR 

2018.gada oktobris 80 500 EUR 

2018.gada decembris 68 102 EUR  

 

4. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

2019. gadā  EUR  10466 

2020. gadā  EUR  10466 

2021. gadā EUR 10466 

2022. gadā EUR 10466 

2023. gadā EUR 10466 

2024. gadā EUR 10466 

2025. gadā EUR 10466 

2026. gadā EUR 10466 

2027. gadā EUR 10466 

2028. gadā EUR 10466 

2029. gadā EUR 10466 

2030. gadā EUR 10466 

2031. gadā EUR 10466 

2032. gadā EUR 10466 

2033. gadā EUR 10466 

2034. gadā EUR 10466 

2035. gadā EUR 10466 

2036. gadā EUR 10466 

2037. gadā EUR 10466 

2038. gadā EUR 10466 

2039. gadā EUR 10466 

2040. gadā EUR 10466 

2041. gadā EUR 10466 

2042. gadā EUR 10466 

2043. gadā EUR 10466 

2044. gadā EUR 10466 

2045. gadā EUR 10466 

2046. gadā EUR 10466 

2047. gadā EUR 10466 

2048. gadā  EUR  10488 

   

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



 

Tiek slēgta sēdes publiskā daļa. 

Sēdes telpu atstāj domes priekšsēdētājs K.Pabērzs un deputāti K.Pabērzs (jun.) un 

V.Golubevs. 

 

Tiek  atklāta sēdes slēgtā daļa. Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija 

Brūniņa. 

 

33. 

Par apstrīdēto Sociālā dienesta lēmumu 
 

 

[..]      Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu lēmuma teksts nav publiskojams. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.58 

 

Sēdes vadītājs   (1.-32.jautājums)                                                                 K.Pabērzs  

Sēdes vadītājs   (33.jautājums)                                                                     K.Brūniņa 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          22.06.2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 

Tālruņi 6 5237635  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv 

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTS  

 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2018.gada 20.jūnija lēmumu 

( sēdes protokols  Nr. 6., 2.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu  

                                                                                    

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) ir Krustpils 

novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu Krustpils novada teritorijā. 

2. Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošās 

starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumus, Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus, 

rīkojumus un šo nolikumu. 

3. Pārraudzību par Sociālā dienesta darbību īsteno Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

4. Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde ar centralizēto 

grāmatvedību. Sociālais dienests tiek finansēts no Krustpils novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

5. Sociālo dienestu izveido, reorganizē vai likvidē ar Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmumu. 

6. Sociālo dienestu veido dienesta vadītājs, Krustpils novada Atašienes pagasta, Mežāres 

pagasta, Vīpes pagasta, Variešu pagasta, Kūku pagasta, Krustpils pagasta pārvaldēs 

strādājošie sociālie darbinieki, sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem, tai skaitā 

dienesta vadītāja vietnieks. 

7. Sociālajam dienestam ir iestādes veidlapa un zīmogs.  

8. Sociālā dienesta darbu metodoloģiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības 

ministrija.  

9. Sociālā dienesta juridiskā adrese - Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV – 5202. 

                                   

II. Sociālā dienesta mērķis un  uzdevumi 

 

10.  Sociālā dienesta darbības  mērķis ir nodrošināt Krustpils novada iedzīvotāju sociālo 

vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanu.  

mailto:novads@krustpils.lv


11. Sociālā dienesta uzdevumi ir: 

11.1. veikt sociālo darbu ar Krustpils novadā deklarētajām personām, ģimenēm un personu 

grupām, palīdzot personām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus, un 

veicinot darba spējīgas personas līdzdalību savas sociālās situācijas uzlabošanā; 

11.2. organizēt sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes 

locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem 

un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

11.3. organizēt pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu, kas novirzīti sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 

11.4. vērtēt Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitāti Krustpils novadā; 

11.5. informēt novada iedzīvotājus personu vai likumisko pārstāvi par iespējām saņemt 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai 

sociālā palīdzība saņemama; 

11.6.  novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus un sociālā atbalsta sistēmu; 

11.7. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, saskaņā ar esošajiem 

normatīvajiem aktiem un kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 

klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai; 

11.8. organizēt aprūpes mājās pakalpojumu ar mērķi uzlabot personas spējas sociāli 

funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, personām, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu 

dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, slimības laikā vai 

atveseļošanās periodā; 

11.9. organizēt ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei) atbilstoši 

vajadzībām saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu; 

11.10. noteikt klientu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanai; 

11.11. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un 

priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai; 

11.12. izstrādāt iekšējos noteikumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos; 

11.13. sagatavot un sniegt pārskatus Latvijas Republikas Labklājības ministrijai un citām 

valsts institūcijām, novada domei, pastāvīgām komitejām, citām institūcijām, kuras 

pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir tiesīgas tos pieprasīt; 

11.14. iesniegt grāmatvedības un finanšu nodaļai sarakstus ar sociālo pabalstu summām 

izmaksāšanai pašvaldības kasē – pārvalžu kasēs un bezskaidras naudas izmaksām uz klientu 

norādītajiem bankas kontiem, kā arī sarakstus ar naudas pārskaitījumiem par sociālajiem 

pabalstiem vai pakalpojumiem; 

11.15. organizēt apmācības, kvalifikācijas celšanas seminārus, kursus, citus profesionālās 

attīstības pasākumus, t.sk. supervīzijas sociālā darba speciālistiem; 

11.16. nodrošināt personu, kurai tas nepieciešams, ievietošanu valsts un pašvaldību 

specializētajās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pašvaldības ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās; 

11.17. analizēt situāciju sociālajā sfērā novadā un iesniegt priekšlikumus novada domei jaunu 

sociālo pakalpojumu izveidošanai.   

 11.18. veidot un uzturēt informāciju datu bāzē par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

saņemšanu, saņemtā pakalpojuma un palīdzības apjomu. 

11.19. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām 

personām, reliģiskām konfesijām sociālo jautājumu risināšanā. 

 

III. Sociālā dienesta pienākumi un tiesības 

 

12. Sociālā dienesta pienākumi: 



12.1. informēt un konsultēt Krustpils novada iedzīvotājus par sociālos pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, par saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un 

līdzdarbības  pienākumiem; 

12.2. sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā; 

12.3. sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas 

pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;  

12.4. informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par 

pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, kā arī 

lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību; 

12.5. nodrošināt Sociālā dienesta rīcībā esošo personu datu un citas informācijas aizsardzību,  

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; 

12.6. izdot administratīvos aktus sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā; 

12.7. ja vecākam ir atņemtas aizgādības tiesības, sociālais dienests sniedz atzinumu par 

iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā, ja to pieprasa bāriņtiesa; 

12.8. ja sociālajam dienestam ir pamats uzskatīt, ka bērns cietis vardarbības, vecāka, aizbildņa 

vai audžuģimenes ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā, pienācīgas aprūpes un uzraudzības 

trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma dēļ, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā 

darbdienā paziņo bāriņtiesai un Valsts policijai;  

12.9.  ja sociālajam dienestam ir pamats uzskatīt, ka nepienācīgas aprūpes dēļ bērnam netiek 

nodrošināta pietiekama veselības aprūpe, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu 

laikā paziņo bērna ģimenes ārstam vai attiecīgi citai ārstniecības personai.  

13. Sociālā dienesta tiesības: 

13.1.pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un 

pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības 

jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai 

pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu; 

13.2. pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas 

nepieciešama Sociālā dienesta uzdevumu veikšanai; 

13.3. veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, kuras vēlas 

saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kas tiek finansēti no pašvaldības un valsts 

budžeta. 

13.4. attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus Krustpils novadā; 

13.5. pārstāvēt Sociālā dienesta un klienta intereses citās institūcijās, kas ir Sociālā dienesta 

kompetencē; 

13.6. izstrādāt noteikumus, instrukcijas un ieteikumus sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu jautājumos. 

 

IV. Sociālā dienesta darba organizācija 

 

14. Sociālais dienests ir patstāvīgs lēmumu pieņemšanā un dienesta darbības organizēšanā. 

15. Sociālā dienesta darbs tiek organizēts Sociālā dienesta juridiskajā adresē – Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī un Krustpils novada Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Kūku un Krustpils 

pagasta pārvaldēs. 

16. Sociālo dienestu vada Sociālā dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

Krustpils novada dome. 

17. Sociālā dienesta vadītājam ir vietnieks, kas vienlaicīgi pilda sociālā darbinieka 

pienākumus kādā no pagasta pārvaldēm, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Sociālā 

dienesta vadītājs. 

18. Sociālā dienesta darbu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs un darbinieki atbilstoši 

struktūrai (pielikumā). 

19. Sociālā dienesta vadītāja pienākumi un tiesības: 



19.1. organizēt, vadīt un koordinēt Sociālā dienesta darbību, nodrošinot dienesta līmenī 

pieņemto lēmumu lietderību un tiesiskumu; 

19.2. ievērot un pildīt Krustpils novada domes lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, izpilddirektora rīkojumus un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumus; 

19.3. izstrādāt un iesniegt Krustpils novada domes komitejām ieteikumus, kas nepieciešami 

Sociālā dienesta darbības un uzdevumu uzlabošanai; 

19.4. organizēt un nodrošināt Sociālajā dienestā vadības funkcijas – plānošanu, organizēšanu, 

koordinēšanu, budžeta līdzekļu izlietojumu un to analīzi; 

19.5. noteikt katra Sociālā dienesta darbinieka pienākumus; 

19.6. pieņemt darbā un atlaist no darba sociālā dienesta vadītāja vietnieku un Sociālā dienesta 

darbiniekus; 

19.7. organizēt Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu; 

19.8. nodrošināt lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi, uzkrāšanu, izmantošanu un 

uzglabāšanu līdz nodošanai arhīvā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

19.9. izstrādāt un iesniegt Krustpils novada domei saistošos noteikumus par sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, kā arī citus normatīvos aktus, kas nepieciešami 

Sociālā dienesta darbībai un uzdevumu izpildei; 

19.10. rīkoties ar Sociālajam dienestam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem atbilstoši 

apstiprinātajam budžetam; 

19.11. materiāli atbildēt par Sociālā dienesta valdījumā nodoto kustamo un nekustamo 

īpašumu; 

19.12. savas kompetences ietvaros slēgt līgumus par sociālajiem pakalpojumiem, izsniegt 

izziņas, pilnvaras, parakstīt visus iestādes dokumentus, parakstīt lēmumus sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos; 

19.13. savas kompetences ietvaros izdot iekšējos normatīvos aktus; 

19.14.bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Sociālo dienestu attiecībās ar valsts, pašvaldību un 

nevalstiskajām organizācijām. 

20. Sociālā dienesta vadītāju viņa prombūtnes laikā aizvieto Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieks vai atsevišķos gadījumos Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora norīkota cita 

persona. 

 

V. Sociālā dienesta manta un finansēšana 

 

21. Sociālā dienesta manta ir Krustpils novada pašvaldības manta, kas atrodas Sociālā 

dienesta valdījumā. 

22. Sociālā dienesta finansējuma nodrošinājums ir Krustpils novada domes apstiprinātais 

Sociālā dienesta gada budžets, ko izstrādā Krustpils novada pašvaldības finanšu un 

grāmatvedības nodaļa, ņemot vērā Sociālā dienesta vadītāja iesniegto budžeta projektu. 

23. Sociālajam dienestam ir tiesības saņemt humāno palīdzību un koordinēt tās sadali novada 

teritorijā. 

 
VI. Sociālā dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms 

 un pārskati par dienesta darbību 

 

24. Sociālā dienesta darbības tiesiskumu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs.  

25. Sociālā dienesta vadītājs ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu 

un darbību. 

26. Sociālā dienesta vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem Sociālā dienesta darbiniekiem. 

27. Sociālā dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Sociālā dienesta vadītājam. Sociālā dienesta administratīvos aktus un faktisko rīcību var 

apstrīdēt Krustpils novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. 



28. Sociālais dienests uzskaites un atskaites kārtību veic Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

29. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Sociālais dienests noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavoto atskaiti. 

 

VII. Citi noteikumi 

 

30. Darba drošību Sociālajā dienestā nodrošina atbilstoši Darba aizsardzības likumam  

 

VIII. Sociālā dienesta nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

31. Grozījumus Sociālā dienesta nolikumā izdara atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai pēc 

Sociālā dienesta vadītāja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, pašvaldības 

izpilddirektora ierosinājuma. 

32. Sociālā dienesta nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to apstiprināšanas Krustpils novada domes sēdē, ja nav noteikts cits spēkā stāšanās datums. 

33. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumu, kas 

apstiprināts ar Krustpils novada domes 2013. gada 21. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr. 

17, 10.punkts). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs



Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumam 

apstiprināts 2018. gada 20.jūnijā 

(domes sēdes protokols Nr. 6.,  2.punkts) 

Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūra 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.06.2018. 

APSTIPRINĀTI  
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2018.gada 20.jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 6,  3.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/8 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 2. punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada 

pašvaldības funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā”  

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2018. gadam ieņēmumos 7 777 749 

EUR  saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.  un 15. pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam izdevumos 9 389 463 EUR, 

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 1 125 254 EUR saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2018. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos 1 912 364 

EUR saskaņā ar 13., 14.  un 15. pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam izdevumos 2 363 162 

EUR, saskaņā ar  13., 14.  un 15. pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 181 057 EUR saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                            K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu “Par 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  un  

atkārtotu izsoles izsludināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 11.punkts) 

  

Krustpils novada pašvaldības  

zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, 

OTRĀS 

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 (kadastra Nr. 5601 001 3225) un 

apbūves (kadastra apzīmējumu: 5601 001 3225 003; 5601 001 3225 004; 5601 001 3225 005; 5601 

001 3225 006)  , Madonas ielā 21, Jēkabpilī, (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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 10.00 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 18400. 

1.6. Izsoles solis EUR 250 

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 izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

mailto:novads@krustpils.lv
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 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 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00.pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Vērtējamā objekta sastāvs Zemes vienība (kadastra apzīmējums 5601 001 3225). 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 003) - šķūņa 

ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 004) - 

garāžas ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 005) - 

darbnīcas ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 006) - skolas 

ēka. 

 

2.2. Adrese Madonas iela 21, Jēkabpils 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2430. 

2.4. Īpašumtiesības, īpašumtiesību 

pamats 

Uz 2008. gada 18. decembra Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 7. panta, Pārejas noteikumu 13. 

punkta, 2. Pielikuma 49.2.apakšpunkta pamata īpašuma 

tiesības uz vērtējamo OBJEKTU nostiprinātās Krustpils 

novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90000024402. 

2.5. Apgrūtinājumi Nav informācijas 

2.6. Labākais izmantošanas veids Zemei –ar apbūvi funkcionāli  saistītā ar zemes vienība. 

Apbūvei – remonta veikšana  un izmantošana 

komercdarbībā  (attiecīgi nomainot lietošanas veidu). 

 
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 2018.gada 9.augustā 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu  

“Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” – 7, Mežāre, 

 Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 6., 12.punkts) 

 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “ROZESSALA 3” -7, MEŽĀRE,  

MEŽĀRES PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 
1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.7 mājā “Rozessala 3”, 

Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežāres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.395-7, kadastra Nr.5676 900 0018, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 77.2 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 733/11810 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 2250. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē 

iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa līdz 5 

gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, 

nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā noteiktās 

summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 
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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 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  

8.augusta, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir T. S., personas kods [..], viņa var 

iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma 

publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 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.  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 

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

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

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles komisija); 

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

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

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības 

tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms 

izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 
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5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2018.gada 9.augustā plkst. 10.15, 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  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu  

“Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” – 2, Varieši, Variešu pagastā, 

 Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 6., 13.punkts) 

 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “MĀJA NR.3” -2, VARIEŠI  

VARIEŠU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 
1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.2 mājā “Mājā Nr.3”, 

Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000.00119722-2, kadastra Nr.5694 900 9039, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 76.7 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 737/11968 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 2500. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē 

iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa līdz 5 

gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, 

nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā noteiktās 

summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

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


4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

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

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  

8.augusta, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir L. V., personas kods [..], viņa var 

iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma 

publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 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.  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 

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

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

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles komisija); 

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

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

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības 

tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms 

izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 



5.1 Izsole notiek 2018.gada 9.augustā plkst. 10.25, 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma –zemes  “Purenītes”, Variešu pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 14.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Purenītes”, 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 002 0367), 

“Purenītes”, 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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 10.45 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 7980 

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 izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

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


1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5694 002 0367/ apzīmējums: 5694 002 0365 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. 

aprīļa uzziņas Nr.2.1-8.3/18/425 pamata, īpašuma 

tiesības uz vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas 

Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti- 0,1 

ha. 

Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti- 1,66 

ha. 

Apgrūtinājumi negatīvi ietekmē, bet būtiski 

nepasliktina  OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

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

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs, dažās vietās ir sezonāli paaugstināts. 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

nav. Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, OBJEKTS 

atrodas lauksaimniecībā zemes (L) teritorijās un 

mežu teritorija (M).  

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

3,87 ha, no tiem 2,82 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 1,03 ha - krūmāji, 0,02 ha – 

zemes 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, OBJEKTS 

atrodas lauksaimniecībā zemes (L) teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 1554 EUR. 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

nomnieks – M. P., personas kods [..] 

 
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 2018.gada 9.augustā plkst. 10.45 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma –zemes  “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 15.punkts) 

 

 
Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Jasmīni 1”, 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 (kadastra Nr. 5696 004 0012), 

“Jasmīni 1”, 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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 10.00 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 izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

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


 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 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese “Jasmīni 1”, Vīpes pag., Krustpils nov.  

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5696 004 0012/apzīmējums: 5696 004 0435 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2018. gada 15. marta Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.2.1- 8.3/18/302 par 

nekustamo īpašumu - “Jasmīni”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra numurs 5696 004 0012 

pamata, īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils 

novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 

90009118116.  

2.4. Apgrūtinājumi Atzīme - zemes īpašniekam nepiederošā būve vai 

būves daļa -  0,02 ha; 

2. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem - 0,02. 

Pamats: 2015. gada 1. jūnija apgrūtinājumu plāns, 

2018. gada 15. marta Krustpils novada pašvaldības 

uzziņa Nr.2.1-8.3/18/302 par nekustamo īpašumu - 

“Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra numurs 5696 004 0012. 

Apgrūtinājumi būtiski ierobežo vērtējamā īpašuma 

izmantošanu.  

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Konfigurācija - neregulārās formas daudzstūris. 

Reljefs - līdzens. 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs, zems 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

nav.  

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

0,1100 ha, t.sk., zeme zem ēkām un pagalmiem – 

0,08 ha, zemes zem ceļiem - 0,03 ha. 

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 Vīpes pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti 2013.-2024. 

gadiem, vērtējamā zemes vienība atrodas 

lauksaimniecības teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 66 EUR. 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

Ir noslēgts zemes nomas līgums. 

Iznomātājs - Krustpils novada pašvaldība. 

Nomnieks - fiziskā persona. 

Līguma priekšmets - zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5696 004 0435 (Vīpes pagasts). 

Nomas termiņš - no 2015. gada 24. marta līdz 2019. 

gada 31. martam. 

Nomas maksa - 1,5 % no zemes vienības 

kadastrālās vērtības gadā, ka arī Pievienotas 

vērtības nodoklis. 

Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 

Atbilstoši līgumam iznomātājām ir ierobežotās 



iespējas izbeigt nomas līgumu pirms termiņa. 

 
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 2018.gada 9.augustā plkst. 11.00 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma –zemes (ar mežaudzi) “Putniņu Purvs”, Atašienes pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 16.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības  (ar mežaudzi) „Putniņu purvs”, Atašienes 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. 

5646 012 0129), “Putniņu purvs”, kas atrodas  Atašienes 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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 10.35 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 13 320 

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 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 izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

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


1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 
2.1. Nosaukums/Adrese “Putniņu purvs”, Atašienes pag., Krustpils nov.  

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5646 012 0129/apzīmējums: 5646 012 0129 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2012. gada 17.jūnija Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.8 “Par nekustamo īpašumu  

“Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads”, pamata, īpašuma  tiesības 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

reģistrācijas numurs 90009118116.  

2.4. Apgrūtinājumi 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 

lauku apvidos – 0.82 ha (Krustpils novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2009/8 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojumiem”) 

25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 

lauku apvidos – 1.72 ha (Krustpils novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2009/8 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojumiem”) 

25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 

lauku apvidos – 1.26 ha (Krustpils novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2009/8 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojumiem”) 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā 

arī pilsētu lauku teritorijas ar nominālo spriegumu 

līdz 330 kilovoltiem – 0.21 ha vads, 

kadastra numurs 5696 004 0012. 

Apgrūtinājumi būtiski ierobežo vērtējamā īpašuma 

izmantošanu.  

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Konfigurācija - neregulārās formas zemes gabals. 

Reljefs - līdzens. 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Vidēji augsts 

2.7. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

nav.  

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

Zemes kopējā platība 7.8 ha, no tiem mežs 7,5 ha, 

zeme zem ūdeņiem 0.3 ha. 

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 spēkā esošā Teritorijas  

plānojuma Atašienes pagasta funkcionālā zonējuma 

karti 2013.-2024. gadiem, vērtējamā zemes vienības  

atļautās izmantošanas veids ir mežu teritorija (M). 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 1752 EUR. 

2.12. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 7,5 ha, jeb 96 % no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes ir ļoti auglīgas 

nosusinātas kūdras augsnes nosusinātas 

minerālaugsnes. Mežaudžu sastāvu pamatā veido 

augstvērtīgā koku suga: bērzs un nedaudz arī 

mazvērtīgā koku suga: melnalksnis. Mežaudžu 

vecumstruktūru veido jaunaudzes un vidējā vecuma 

audzes. Mežizstrādi var veikt visa gada garumā. 

Pievešanas attālums svārstās robežās no 0 m līdz 

200 m. 



2.13. Apkārtne, satiksme Objekts atrodas Krustpils novadā, Atašienes 

pagastā, ~7 km attālumā no pagasta centra 

(Atašienes) un ~ 40 km attālumā no novada centra 

(Krustpils). Tuvāko apkārtni pamatā veido meži, 

nelielas lauksaimniecības izmantojamās zemes. 

Piebraukšana pie zemes gabala sākumā no autoceļa 

P 62 (Krāslava – Preiļi-Madona), kas klāts ar labas 

kvalitātes asfaltbetona segumu, tālāk pa nelielu 

vietējās nozīmes grants seguma ceļu, ar kuru 

robežojas zemes gabals. Autotransporta un gājēju 

plūsma gar īpašumu ir zema. 

 
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 2018.gada 9.augustā plkst. 10.35 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma –zemes (ar mežaudzi) “Putniņāres”, Atašienes pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 17.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības  (ar mežaudzi) „Putniņāres”, Atašienes 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. 

5646 009 0045), “Putniņāres”, kas atrodas  Atašienes 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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 11.15 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 5660 

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 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 izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

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


 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 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nosaukums/Adrese “Putniņāres”, Atašienes pag., Krustpils nov.  

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5646 009 0045/apzīmējums: 5646 009 0045 

 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2012. gada 17.jūnija Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas Nr.9 “Par nekustamo īpašumu  

“Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads”, 

pamata, īpašuma  tiesības nostiprinātas Krustpils 

novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 

90009118116.  

 Apgrūtinājumi 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 

lauku apvidos – 1.52 ha; 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā 

arī pilsētu lauku teritorijas ar nominālo spriegumu 

līdz 330 kilovoltiem – 0.05 ha. Apgrūtinājumi 

būtiski ierobežo vērtējamā īpašuma izmantošanu.  

2.4. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Konfigurācija - neregulārās formas zemes gabals. 

Reljefs - līdzens. 

2.5. Gruntsūdeņu līmenis Vidēji augsts 

2.6. Komunikāciju pieejamība, apkārtne, 

piebraukšana 

nav.  

2.7. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija 

3,38 ha, no tiem mežs 3,29 ha, zeme zem ūdeņiem 

0,09 ha. 

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

lauksaimniecība, kods 0101. Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme nav sastāvā. 

2.9. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada spēkā esošā Teritorijas  

plānojuma Atašienes pagasta funkcionālā zonējuma 

karti 2013.-2024. gadiem, vērtējamā zemes vienības  

atļautās izmantošanas veids ir mežu teritorija (M). 

2.10. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 850 EUR. 

2.11. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 3,29 ha, jeb 97% no zemes vienības 

kopējās platības. Meža augsnes ir nosusinātas ļoti 

auglīgas kūdras augsnes. Mežaudžu sastāvu veido 

augstvērtīgā koku suga: bērzs un mazvērtīgā koku 

suga melnalksnis. Mežaudžu vecumstruktūru veido 

jaunaudzes. Mežistrādi var veikt visa gada garumā. 

Pievešanas attālums svārstās robežās no 0 m līdz 

150 m. 

2.12. Apkārtne, satiksme Objekts atrodas Krustpils novadā, Atašienes 

pagastā, ~7 km attālumā no pagasta centra 

(Atašienes) un ~ 40 km attālumā no novada centra 

(Krustpils). Tuvāko apkārtni pamatā veido meži, 

nelielas lauksaimniecības izmantojamās zemes. 

Piebraukšana pie zemes gabala sākumā no autoceļa 

P 62 (Krāslava – Preiļi-Madona), kas klāts ar labas 

kvalitātes asfaltbetona segumu, tālāk pa nelielu 

vietējās nozīmes grants seguma ceļu, ar kuru 



robežojas zemes gabals. Autotransporta un gājēju 

plūsma gar īpašumu ir zema. 

 

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 2018.gada 9.augustā plkst. 11.15 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 31” - 18, Mežāre, Mežāres pagastā,  

Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai ” 

(sēdes protokols Nr. 6., 29.punkts) 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “ROZESSALA 31” -18, MEŽĀRE,  

MEŽĀRES PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.18 mājā “Rozessala 31”, 

Mežāre, Mežāres  pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežāres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.399-18, kadastra Nr.5676 900 0019, uz pašvaldības vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 63.1 m
2
 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 602/12132 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 2000. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē 

iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa līdz 5 

gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, 

nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā noteiktās 

summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 
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4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  

8.augusta, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir J. J., personas kods [..], viņa var 

iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma 

publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 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.  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 

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

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

4.4.1.1. brīvas 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. brīvas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības 

tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms 

izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 



5.1 Izsole notiek 2018.gada 9.augustā plkst. 11.25, 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. 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma –zemes un apbūves “Āmuri”, Atašienes pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 6., 30.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes un apbūves “Āmuri”, Atašienes 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 un apbūves (kadastra Nr. 5646 006 

0609), “Āmuri”, kas atrodas  Atašienes 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, 2018.gada 

9.augustā, plkst. 11.35 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 7000 

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 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 izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.auguta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 
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 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 2018.gada 6.auguta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nosaukums/Adrese “Āmuri”, Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov..  

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienība (kadastra Nr. un apzīmējums 5646 

006 0609) un nedzīvojamā ēka (kadastra 

apzīmējums 5646 006 0609 001).  

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz 2018. gada 28. maija Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas par nekustamu īpašumu 

Nr.2.1.-8.3/18/541 pamata īpašuma tiesības 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

reģistrācijas kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.0418 ha; 

2) Atzīme - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap 

kapsētu- 0.397 ha; 

Atzīme - vides un dabas resursu ķīmiskās 

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 

vietu- 0,4734 ha. 

3) Atzīme - uz zemes vienības atrodas būves ar 

kadastra apzīmējumu 5646 006 0609 002, 5646 006 

0609 003. 

Pamats: 2017. gada 14. novembra Apgrūtinājumu 

plāns. 

Apgrūtinājumi ierobežo, bet būtiski nepasliktina 

OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

2.5. Pašreizējā izmantošana Ēka - darbnīcu, noliktavu telpas, zeme - funkcionāli 

saistītā teritorija. 

Īpašums slikti apsaimniekots, pilnvērtīgi izmantots 

netiek. 

2.6. Labākais izmantošanas veids Nedzīvojamai ēkai - izmantot par darbnīcu/ 

noliktavu telpām, veicot nepieciešamos 

remontdarbus ēkas fiziskā stāvokļa uzlabošanai, 

zemei - funkcionāli nepieciešamā teritorija. 

 

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 2018.gada 9.augustā plkst. 11.35 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 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,   e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

20.06.2018.                                                                                               

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 20.jūnija domes sēdes lēmumu 

 “Par nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mežaudzes”, Vīpes pagasts,  

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr.6., 31.p.) 

 
Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   

ar mežaudzi „Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

 Kadastra Nr.5696 001 0011 

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 - nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mežaudzes”  ar 

kadastra Nr. 5696 001 0011, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 5696 001 

0011, 7.800 ha platībā, 5696 004 0344, 6.7000 ha platībā, 5696 006 0072, 6.8000 ha platībā, 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, 2018.gada 

9.augustā plkst. 11.45 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 39 000    

1.6. Izsoles solis EUR 200 

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

cenas), t.i., EUR 2650, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , re.gNr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 50,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama viena 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 izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 6.augusta  līdz 2018.gada  8.augusta, 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. 

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


 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 2018.gada 6.augusta  līdz 

2018.gada  8.augusta, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

 

 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Mežaudzes ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese ”Mežaudzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs  

5696 001 0011 

2.4. Īpašumtiesības, īpašumtiesību 

pamats 

Uz 1999.gada 3.augusta Vīpes pagasta padomes 

uzziņas Nr.192,  īpašuma tiesības nostiprinātas Vīpes 

pagasta pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 

90000024116. 

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5696 001 0011; 5696 004 0344; 5696 006 0072 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vīpes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 147. 

2.7. Zemes vienības  plānotais 

(atļautais) izmantošanas veids  

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Krustpils novada teritorijas plānotās 

(atļaujas) izmantošanas karti, zemes vienības atļautais 

izmantošanas veids ir mežu teritorija (M). 

2.8. Zemes vienības raksturojums Trīs zemes vienību kopējā platība ir 21,3 ha,  t.sk.:  

-zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 001 

0011 kopējā platība ir 7,8 ha, no tiem mežs 7,5 ha, 

zeme zem ceļiem 0,3 ha; 

-zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0344 kopējā platība ir 6,7 ha, no tiem mežs 6,1 ha, 

zeme zem ūdeņiem 0,6 ha; 

-zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 006 

0072 kopējā platība ir 6,8 ha, no tiem lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (LIZ) 0,2 ha,   mežs 6,5 ha, zeme 

zem ūdeņiem 0,1 ha. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem – VMD 

(Valsts meža dienesta) nogabalu raksturojošiem 

rādītājiem, pieejamo informāciju no LR VZD (Valsts 

zemes dienesta) kadastra un veicot Objekta  

apsekošanu, tika konstatētas atšķirības zemes platībās 

pa lietošanas veidiem. Vērtējuma aprēķinos par pamatu 

tiek ņemtas platības pēc veiktās Objekta apsekošanas. 

2.9. Mežaudzes raksturojums Mežs kopā aizņem 19,8 ha, jeb 93% no zemes 

kopējās platības. Meža augsnes ir sausas, slapjas un 

nosusinātas auglīgas minerālaugsnes, nosusinātas 

auglīgas kūdras augsnes. Mežaudžu sastāvu pamatā 

veido augstvērtīgās koku sugas: bērzs, priede un egle 

un mazvērtīgās koku sugas: apse un melnalksnis. 

Mežaudžu vecumstruktūru pamatā veido jaunaudzes un 

vidēja vecuma audzes. Mežistrādi var veikt visa gada 

garumā. Pievešanas attālums svārstās robežās no 0 m 

līdz 500 m. 

2.10. Apkārtne, satiksme OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Vīpes pagastā, 

~ 3-12 km rādiusā no pagasta centra (Vīpes) un ~17-20 

km attālumā no novada centra (Krustpils). Tuvāko 

apkārtni pamatā veido meži, nelielas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un atsevišķas viensētas. Netālu no 



3.zemes vienības atrodas Pāķu ezers. Piebraukšana pie 

1.zemes vienības sākumā no autoceļa V789 Sūnu 

Paleja - Ildzenieki, kas klāts ar labas kvalitātes grants 

ceļa segumu, tālāk pa vietējas nozīmes grants seguma 

ceļu. Autotransporta un gājēju plūsma gar īpašumu 

praktiski nav. Piebraukšana pie 2. un 3. zemes vienības 

sākumā no autoceļa V817 Trepe – Poļakas, kas klāts ar 

labas kvalitātes grants ceļa segumu, tālāk pa vietējas 

nozīmes grants seguma autoceļu Landzāni – Silavas. 

Autotransporta plūsma gar īpašumiem ir nelielas 

intensitātes. 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām 

Nav 

2.12. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu atsavināšanu 

Nav 

2.13. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

Zemesgrāmatā un VZD kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 001 

0011: 

- ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha, 

- ceļa servitūta teritorija – 0,06 ha; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0344: 

- nav reģistrēti; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0344: 

- nav reģistrēti. 

Noteiktais apgrūtinājums būtiski neierobežo 

OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

2.14. Zemes vienību reljefs Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 001 

0011 – paugurains; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 

0040344  - līdzens; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 006 

0072 – paugurains 

2.15. 

Gruntsūdeņu līmenis 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 001 

0011 – no zema līdz vidēji augstam; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 

0040344  - vidēji augsts; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 006 

0072 – no zema līdz vidēji augstam. 

2.16. Komunikācijas Nav ierīkotas.  

2.17. 

Zemes vienību plānotais 

(atļautais) izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada spēkā esošā Teritorijas 

plānojuma Vīpes pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti, vērtējamo zemes vienību atļautais 

izmantošanas veids ir: mežu teritorija (M) un 

lauksaimniecības teritorija (L). 

2.18. 

Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 

0,5 ha, jeb 2% no zemes kopējās platības. LIZ nav 

apstrādāta, tiek izmantota kā pļavas. Zeme nav 

meliorēta. Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 

5. Piebraukšana pie zemes gabala pa labas kvalitātes 

grants seguma ceļu. 

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. 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 2018.gada 9.augustā plkst. 11.45 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 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 viena mēneša 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  

 

 


