
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016. gada 26.maijā                                                                                       Nr.8. 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste    Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina, 

projektu vadītājs Kārlis Stars, Administraatīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, juriste Ilze 

Stupāne. 

 

Sēdē nepiedalās  deputāti Dace Broka, Dzintars Skalbe, Jānis Pastars, Oļģerts Stalidzāns - 

darba pienākumu dēļ, Kārlis Pabērzs,  Dace Vītola – atvaļinājumā. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem 2016.gada 20.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumā 

(protokols Nr.6., 7.p.) “Par pašvaldības nekustamo īpašumu Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijai” 

2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

5. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

6.    Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Variešu pagastā 

mailto:novads@krustpils.lv


7. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku pagastā 

8. Par projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Krustpils novada izglītības 

iestādēs”  

9. Par projektu „Krustpils novada administrācijas ēkas Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”  

10. Par projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Variešu pagasta 

Medņu ciemā”  

11. Par projektu „ Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Rogāļu gravas dabas takā”  

12. Par projektu „Borhu alejas atjaunošana un saglabāšana, 1. kārta”  

13. Par projektu „ Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām 

Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā”  

14. Par projektu „Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija 

energoefektivitātes paaugstināšanai”  

15. Par projektu „ Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes 

ciemā”  

16. Par projektu „Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spunģēnu ciemā 

1.kārta”  

17. Par zemes vienības sadalīšanu 

 

 

1. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumā 

(protokols Nr.6., 7.p.) “Par pašvaldības nekustamo īpašumu Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijai” 

 

     Ziņo G.Kalve. 

Paskaidro  I.Stupāne. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

Krustpils  novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma Aizsardzības 

ministrijas  03.05.2016. vēstuli Nr. MV-N/1029 “Par Krustpils novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijai”, pašvaldībā reģistrētu 09.05.2016. 

ar Nr. 2.1-6/16/1031. Vēstulē norādīts, ka, lai uzsāktu nekustamo īpašumu pārņemšanu 

AM valdījumā, nepieciešams veikt grozījumus domes sēdes protokola 1.lēmuma punktā. 

 Papildus minēto uzdevumu izpildei AM lūdz domi iesniegt izziņu par 9 būvju, 

kuras atrodas uz domes valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, atrašanos 

domes bilancē. Tāpat arī lūgums izziņas veidā sniegt informāciju par abu zemes vienību 

piederību 1940.gada 21.jūlijā un informāciju par personām, kuras ir vai nav 

pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai saņēmušas kompensāciju. 

 Izvērtējot augstāk minēto pieprasījumu, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka:  

1. Uz nekustamā īpašuma “Indras” ar kadastra numuru 5668 007 0260, kurš 

sastāv no zemes vienības 23,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0260 ir  6 

(sešas) būves ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0260 001; 5668 007 0260 002;  5668 007 

0260 003; 5668 007 0260 004; 5668 007 0260 005; 5668 007 0260 006. Minētās ēkas nav 

Krustpils novada pašvaldības bilancē. Būves uzbūvēja PSRS armijas kara daļa. Pašreiz 

Krustpils novada pašvaldībai, nav zināma ēku piederība.  

2. Uz nekustamā īpašuma bez nosaukuma ar kadastra numuru 5668 007 0369, 

kurš sastāv no zemes vienības 4.0096 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0110 ir 

3 (trīs) būves ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0110 001; 5668 007 0110 002; 5668 007 

0110 003. Ēkas nav Krustpils novada pašvaldības bilancē. Būves uzbūvēja PSRS armijas 

kara daļa.  Pašreiz Krustpils novada pašvaldībai, nav zināma ēku piederība. 



Saskaņā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 37.pantu Uz 

valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves), ko laikā no 1940.gada 21.jūlija ir 

uzcēluši PSRS pakļautības uzņēmumi, iestādes un organizācijas, arī PSRS sabiedrisko 

organizāciju Latvijas nodaļas, PSRS Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija un tās 

iekšējais karaspēks un robežapsardzības karaspēks, izņemot gadījumus, kad šīs ēkas 

(būves) atsavinātas likumā noteiktajā kārtībā. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

43.pantu un 5.panata pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 37.pantu un 

Aizsardzības ministrijas  03.05.2016. vēstuli Nr. MV-N/1029 “Par Krustpils novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijai”, atklāti balsojot "par" 

- Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, 

"atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības domes lēmumā (protokols Nr.6., 7.p.) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu Krustpils pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

Aizsardzības ministrijai” 1.punktu jaunā redakcijā: 

“1.Piekrīt, nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā  

Krustpils novada pašvaldības valdījumā esošus  divus nekustamos īpašumus: 

1.1. nekustamo īpašumu “Indras” ar kadastra numuru 5668 007 0260, kurš sastāv no 

zemes vienības 23,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0260; 

1.2. nekustamo īpašumu bez nosaukuma ar kadastra numuru 5668 007 0369, kurš 

sastāv no zemes vienības 4.0096 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0110, ar nosacījumu, ka Aizsardzības ministrijas apņemas segt izdevumus, kas 

saistīti  ar nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu.” 

 
 

 

2. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo G.Kalve. 

 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības 

20.04.2016.domes sēdes lēmumu (prot.nr.6., 38.p) „Par zemes gabala nomas tiesību izsoles 

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

piekritīgai zemes vienībai Vīpes pagastā, kadastra apzīmējums 5696 004 0243 -4.7118 ha 

platībā, 20.05.2016.Zemes lietu komisijas nomas tiesību izsoli, atklāti balsojot "par" - 

Inese Jaksone, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 8 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala Vīpes 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 - 4.7118 ha platībā zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātus: 



Nr
.p.
k. 

Zemes 
gabala 
kadastra 
Nr. 

Zemes 
gabala 
kopējā 
platība ha 

Kopējā 
zemesga
bala 
kadastra 
vērtība 
EUR 

Zemesgabala 
izsoles 
sākumcena 
1.5% no z.g. 
kadastrālās 
vērtības/EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 
nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 
maksu  

1. 5696 004 
0243 

4.7118 3328.00 49.92 
Zs Vīpīte nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 

409.92 
 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu  ar ZS Vīpīte, reģ. Nr. 

45401018246 , juridiskā adrese: “Vīpīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 

31.maijam.  

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 409.92.  

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un 

Pievienotās vērtības nodokli.  

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

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

3007) 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

3. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības 

20.04.2016.domes sēdes lēmumu (prot.nr.6., 37.p) „Par zemes gabala nomas tiesību izsoles 

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

piekritīgai zemes vienībai Krustpils pagastā, kadastra apzīmējums 5668 004 0080 -2.9 ha 

platībā, 20.05.2016.Zemes lietu komisijas nomas tiesību izsoli, atklāti balsojot "par" - 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, 

"atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala 

Krustpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080- 2.9 ha platībā zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātus: 



Nr
.p.
k. 

Zemes 
gabala 
kadastra 
Nr. 

Zemes 
gabala 
kopējā 
platība ha 

Kopējā 
zemesga
bala 
kadastra 
vērtība 
EUR 

Zemesgabala 
izsoles 
sākumcena 
1.5% no z.g. 
kadastrālās 
vērtības/EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 
nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 
maksu  

1. 5668 004 
0080 

2.9 2184.00 32.76 
Pauļa Dālberga nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 34.94 
 

 
 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Pauli Dālbergu, personas 

kods [..], adrese: [..] 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 

31.maijam.  

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 34.94.  

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un 

Pievienotās vērtības nodokli.  

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

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

3007) 

 

4. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

 

Ziņo G.Kalve. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild L.Garkalne. 

K.Stars paskaidro, ka šajā zemes gabalā 2013.gadā, biedrībai „Jāņa Āboliņa sporta 

klubs” startējot LEADER projekta ietvaros, tika uzbūvēts Zīlānu ciemā bērnu rotaļu 

laukums, kas ir vienīgais ciematā. Tagad biedrība plāno konstrukciju ar tīklveida piramīdu 

un iebūvējamu batutu, kas būtu piemērotāks lielākiem bērniem. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” reģ. Nr. 

40008127998, juridiskā adrese Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 2016.gada 26.maija  

iesniegums, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56700040235-1000 m
2
 platībā, projekta “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma 

izveide Kūku pagasta Zīlānu ciemā 2.kārta” realizācijai un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. 

Plānotajā zemesgabalā 2013.gadā jau ir realizēts projekts”Bērnu un jauniešu rotaļu 

laukuma izveide Kūku pagasta Zīlānu ciemā 1.kārta”. 

   Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu", atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 



1. Iznomāt biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” reģ. Nr. 40008127998, juridiskā 

adrese Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0235 daļu - 1000 m
2
 platībā.  

            2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem projekta “Bērnu un jauniešu rotaļu 

laukuma izveide Kūku pagasta Zīlānu ciemā 2.kārta” realizācijai. 

3. Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti 

grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, 

ja mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

 

 

 

Pielikums lēmumam  

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  

Zemes vienība 5670 004 0235 daļa - 1000m
2 

 
 

5. 

Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

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

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

īpašnieka lēmuma pamata, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija 



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli “Rozessala 3” -18, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

6. 

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo G.Kalve. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

 Izskata 2016.gada 25.maija biedrības “Aloksnīte”, reģ.Nr. 40008207526, juridiskā 

adrese: "Varieši 5" - 7, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236,  valdes 

locekles Rasmas Rācenes iesniegumu, kurā lūdz iznomāt nedzīvojamās telpas pēc adreses 

“Kokles”, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads 43,3 kvm., slēdzot līgumu uz 9 

(deviņiem) gadiem. Biedrība telpās vēlas izvietot stelles, vēlas veicināt neformālās un 

mūžizglītības attīstību Variešu pagasta teritorijā. 

Vienlaicīgi, norādot, ka biedrības lūdz iznomāt neizremontētas telpas, kuras, biedrība 

piesaistot projekta finansējumu apņemas izremontēt, par ieguldījuma daļu lūdzot atbrīvot 

no apkures pakalpojumu samaksas.  

Variešu pagasta pārvalde piekrīt, iznomāt nedzīvojamās  telpas pēc adreses “Kokles”, 

Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads 43,3 kvm. apmērā, biedrībai “Aloksnīte”, 

reģ.Nr. 40008207526, juridiskā adrese: "Varieši 5" - 7, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, LV-5236. 

 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,  

- 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3., 4.4. un 7.punktu, atklāti balsojot "par" - 

Inese Jaksone, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 8 balsis) , "pret" - nav, 

"atturas"- Juris Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt biedrībai “Aloksnīte”, reģ.Nr. 40008207526, juridiskā adrese: 

"Varieši 5" - 7, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, nedzīvojamās telpas 

“Kokles”, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads 43,3 kvm. platībā līdz 2025.gada 

31.maijam. 

2. Slēgt telpu nomas līgumu, atbrīvojot no uzturēšanas pakalpojumu maksas,  

neiekasējot nomas maksu. 

3. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, 

desmit darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 



 

7. 

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo G.Kalve. 

 

 Izskata 2016.gada 24.maija biedrības “Silta sirds”, reģ.Nr. 40008247887, juridiskā 

adrese: "Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222,  valdes locekles Mārītes 

Poles iesniegumu, kurā lūdz iznomāt nedzīvojamās telpas pēc adreses Skolas ielā 1, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, lūdzot atļauju iznomāt telpas  24 kvm. Biedrība telpā vēlas 

izvietot dienas centru bērniem un jauniešiem, brīvā laika pavadīšanai. Telpu lūdz iznomāt 

uz 9 (deviņiem) gadiem, pēc atbalsta saņemšanas LEADER projekta programmā.   

Vienlaicīgi, norādot, ka biedrības darbība tiks vērsta uz nozīmīgu labumu gūšanu 

sabiedrības daļai (bērnu un jauniešu), ir vērsta uz radošām aktivitātēm, sekmējot skolas un 

skolēnu ārpusstundu, ārpusskolas interešu atbalstu, nodrošinot veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu. 

Kūku pagasta pārvalde piekrīt biedrībai “Silta sirds”, reģ.Nr. 40008247887, juridiskā 

adrese: "Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, izīrēt nedzīvojamās  telpas 

pēc adreses Skolas ielā 1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,  

- 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3., 4.4. un 7.punktu,  atklāti balsojot "par" - 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , 

"pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt biedrībai “Silta sirds”, reģ.Nr. 40008247887, juridiskā adrese: 

"Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, nedzīvojamās telpas 

Skolas ielā 1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 24 kv.m platībā līdz 

2025.gada 31.maijam. 

2. Slēgt telpu nomas līgumu, atbrīvojot no uzturēšanas pakalpojumu maksas,  

neiekasējot nomas maksu. 

3. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu, desmit 

darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

 

8. 

Par projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Krustpils novada izglītības 

iestādēs”  

 

Ziņo G.Kalve. 

I.Širina informē, ka ar skolām ir pārrunāts par  iespējām  piedalīties šajā projektā. 

Skolas ir iesniegušas sarakstus ar nepieciešamo sporta inventāru, finansējumam atrodot 

līdzekļus skolas budžetā,. Projekta aktivitātes paredzētas 2016.gadā. 



Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Širina. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) izsludinātā projektu konkursa “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (2016)”  

nolikumu, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piedalīties IZM izsludinātajā projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma 

iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” 

2. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6125,00 

Attiecināmām izmaksām 6125,00 

IZM finansējums ( 50 %) 3062,50 

Pašvaldības finansējums ( 50 %)  3062,50 

Neattiecināmās izmaksas - 

  

3. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 3062,50 apmērā un projekta 

priekšfinansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

4. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru 

Latiševu. 

 

 

9. 

Par projektu „Krustpils novada administrācijas ēkas Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”  

 

Ziņo G.Kalve. 

Sagatavots lēmuma projekts: 

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

2016.gada 8.marta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.152 „Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, lai 

veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību. 

 

atklāti balsojot "par" - ____( balsis) , "pret"-____, "atturas"- ___,dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldības ēkās” projektu ideju konceptu priekšatlasē. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt projekta idejas konceptu „Krustpils 

novada administrācijas ēkas Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī atjaunošana un 

energoefektivitātes paaugstināšana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā. 



3. Projekta koncepta ietvaros plānotie darbi - veikt administrācijas ēkas norobežojošo 

konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanu/pārbūvi. 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 430 611,80 

Attiecināmām izmaksām 329 516,23 

ERAF finansējums ( 59%) 194 414,58 

Pašvaldības finansējums ( 41%)  135 101,65 

Neattiecināmās izmaksas 101 095,57 

 

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

 

Informē K.Stars. Tiek skaidrots, ka šajos projektos konkurence novadu starpā ir liela. 

Atbalstu var saņemt, ja iegūst lielu punktu skaitu priekšatlases kvalitātes kritērijos.  K.Stars 

deputātus iepazīstina  ar ideju konceptu priekšatlases kvalitātes kritērijiem. Informācijai 

tiek piedāvāta tabula ar 4 variantiem tam, kādu ERAF finansējuma daļu iesniegt projektā.  

Izsakās V.Stiebriņa, atbild K.Stars. 

Jautā G.Kalve, atbild K.Stars. Komentē V.Stiebriņa 

K.Stars skaidro, ka uz siltināšanas programmām var iet ar 2 objektiem. Vai 

finansējums tiks piešķirts, tas atkarīgs no tā cik punktu saņems katrs koncepts un cik citu 

pašvaldību koncepti. Skaidro riska faktorus. 

G.Kalve jautā, kāds variants būtu visticamākais, un lūdz Attīstības nodaļas 

skaidrojumu. Skaidro K.Stars. 

G.Kalve  ierosina, ka tā kā startē ar 2 projektiem, tad šajā projektā startēt ar 4 

piedāvājumu (mazāko punktu skaitu) ,  bet Mežāres gadījumā izvēlēties variantu ar 

maksimālo punktu skaitu. Jo, ja dabū finansējumu abos projektos , pašvaldības daļa būs 

jāiegulda liela, tad būs lieli kredīti, nāksies atteikties no citām lietām. 

K.Stars pauž viedokli, ka startējot ar mazāko punktu skaitu finansējumu nedabūs. 

Izsakās I.Širina. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Stars. 

G.Kalve secina, ka jāstartē projektos noteikti, bet jautājums ir par līdzfinansējuma daļu. 

Izsakās R.Ragainis, K.Stars, M.Felss.  

G.Kalve ierosina atbalstīt variantu ar 28.punktiem. 

I.Jaksone ierosina startēt ar variantu, kurš iegūtu 26 punktus. 

G.Kalve secina, ka tā kā ir 2 priekšlikumi, nepieciešams balsot.  

 

G.Kalve aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurā līdzfinansējuma daļa paredzēta , 

lai iegūtu 28 punktus. Atklāta  balsojuma rezultāts:  “par” – Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, Gundars 

Kalve ( 7 balsis), “pret” – Inese Jaksone (1 balss), “atturas” -  – Vija Siebriņa ( 1 balss) 

 

G.Kalve aicina balsot par I.Jaksones priekšlikumu, atbalstot variantu, kurš iegūtu 26 

punktus. 

Atklāta  balsojuma rezultāts:  “par”  – Inese Jaksone (1 balss), “pret” -Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, 

Gundars Kalve ( 7 balsis), “atturas” - Vija Siebriņa ( 1 balss). 

I.Jaksones priekšlikums nav atbalstīts. 

 



G.Kalve secina, ka atbalstīts variants ar 28 punktiem (sagatavotais lēmumprojekts).  

 

Pieņemts lēmums: 

 

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

2016.gada 8.marta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.152 „Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, lai 

veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, atklāti balsojot "par" - Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, 

Gundars Kalve ( 7 balsis) , "pret"- Inese Jaksone (1 balss), "atturas"- Vija Siebriņa ( 1 

balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldības ēkās” projektu ideju konceptu priekšatlasē. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt projekta idejas konceptu „Krustpils 

novada administrācijas ēkas Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī atjaunošana un 

energoefektivitātes paaugstināšana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie darbi - veikt administrācijas ēkas norobežojošo 

konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanu/pārbūvi. 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 430 611,80 

Attiecināmām izmaksām 329 516,23 

ERAF finansējums ( 59%) 194 414,58 

Pašvaldības finansējums ( 41%)  135 101,65 

Neattiecināmās izmaksas 101 095,57 

 

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

 

 

10. 

Par projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Variešu pagasta 

Medņu ciemā”  

 

Ziņo G.Kalve. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”. 6.rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016. gada 9. jūnijam iesniegt projekta iesniegumu „Bērnu rotaļu 

laukuma izveide Krustpils novada Variešu pagasta Medņu ciemā”.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 4558,48 

Attiecināmām izmaksām 4558,48 

ELFLA finansējums ( 90 %) 4102,63 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  455,85 

Neattiecināmās izmaksas - 

  

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 455,85 apmērā no projektu 

līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 
 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru 

Latiševu.  

 

 

 

11. 

Par projektu „ Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Rogāļu gravas dabas takā”  

 

Ziņo G.Kalve. 

Informē I.Širina, skaidrojot, ka Rogāļu gravā paredzētas kāpnes, lai nokļūtu pie 

akmens un nedaudz pāri avotiņam. Tā kā daļā gravas ir krauja, tad veidotu nožogojumu. 

Izsakās G.Kalve. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”. 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 9.jūnijam iesniegt projekta iesniegumu „Tūrisma 

infrastruktūras uzlabošana Rogāļu gravas dabas takā”.  

 



3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 7483,99 

Attiecināmām izmaksām 7483,99 

ELFLA finansējums ( 90 %) 6735,51 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  748,48 

Neattiecināmās izmaksas - 

  

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 748,48 apmērā un projekta 

priekšfinansējumu no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Širinu. 

 

 

 

12. 

Par projektu „Borhu alejas saglabāšana un atjaunošana, 1. kārta”  

 

Ziņo G.Kalve. 

I.Širina informē, ka projektā paredzēts atjaunot tiltiņu apmēram 120 m garumā un 

purva laipu. Neattiecināmās izmaksas no dabas resursu nodokļa būtu sakopšanas un 

tīrīšanas darbi. Tas būtu vairāku gadu, posmu projekts. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” 7.rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016. gada 9. jūnijam iesniegt projekta iesniegumu „ Borhu alejas 

saglabāšana un atjaunošana, 1. kārta”.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 9317,00 

Attiecināmām izmaksām 7700,00 

ELFLA finansējums ( 90 %) 6930,00 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  770,00 

Neattiecināmās izmaksas 1617,00 

  



4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 770,00 apmērā un 

neattiecināmās izmaksas EUR 1617,00 apmērā  no projektu līdzfinansējumam 

paredzētajiem līdzekļiem. 
 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Širinu.  

 

 

 

13. 

Par projektu „ Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Mežāres 

pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā”  

 

 

Ziņo G.Kalve. 

I.Širina skaidro, ka šis projekts papildinātu siltināšanas projektu. Projektā ierīkotu 

invalīdu uzbrauktuvi un ieejas durvis aprīkotu ar sistēmu, lai invalīdi var tās atvērt. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”. 6.rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt projekta iesniegumu „Atbalstošas 

vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta pārvaldes un 

kultūras nama ēkā”.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 9951,04 

Attiecināmām izmaksām 8224,00 

ELFLA finansējums ( 90 %) 7401,60 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  822,4 

Neattiecināmās izmaksas 1727,04 

  

4. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 822,40 apmērā, neattiecināmās izmaksas 

EUR 1727,04 apmērā un projekta priekšfinansējumu no projektu līdzfinansējumam 

paredzētajiem līdzekļiem. 
 

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

 

 

 



14. 

Par projektu „Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija 

energoefektivitātes paaugstināšanai”  

 

 

Ziņo G.Kalve. 

Sagatavots lēmuma projekts: 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 2016.gada 

8.marta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.152 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, lai veicinātu 

Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību. 

 

atklāti balsojot "par" - ____( balsis) , "pret"-____, "atturas"- ___,dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldības ēkās” projektu ideju konceptu priekšatlasē. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt projekta idejas konceptu „Mežāres 

kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie darbi – veikt ēkas norobežojošo konstrukciju un 

tehnisko sistēmu uzlabošanu/pārbūvi. 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 603 660,69 

Attiecināmām izmaksām 506653,69 

ERAF finansējums ( 85%) 430 655,64 

Pašvaldības finansējums ( 15%)  75 998,05 

Neattiecināmās izmaksas 97 007,00 

  

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

 

 

Izsakās G.Kalve. 

Skaidro K.Stars, iepazīstinot ar ideju konceptu priekšatlases kvalitātes kritērijiem. 

Tiek piedāvāta tabula ar 4 variantiem tam, kādu ERAF finansējuma daļu iesniegt projektā.  

Izsakās G.Kalve, ieskot startēt ar variantu, kurš iegūtu maksimālo punktu skaitu. 

K.Stars iesaka startēt ar 4 variantu. 

M.Kalniņš iesaka variantu ar 46 punktiem  

 

G.Kalve secina, ka tā kā ir 2 priekšlikumi, nepieciešams balsot. G.Kalve aicina balsot 

par sagatavoto lēmumprojektu, kurā līdzfinansējuma daļa paredzēta , lai iegūtu 44 punktus. 

Atklāta  balsojuma rezultāts:  “par” – Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Inese Jaksone, Vija Stiebriņa ( 6 balsis), “pret” – nav, “atturas” 

-  Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, Gundars Kalve (3 balsis). 



 

G.Kalve aicina balsot par M.Kalniņa priekšlikumu, atbalstot variantu, kurš iegūtu 46 

punktus. 

Atklāta  balsojuma rezultāts:  “par”  – Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, Gundars 

Kalve (3 balsis), “pret” - nav,  “atturas” – Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Inese Jaksone, Vija Stiebriņa  ( 6 balsis). 

M.Kalniņa priekšlikums nav atbalstīts. 

 

G.Kalve secina, ka atbalstīts variants ar 44 punktiem (sagatavotais lēmumprojekts) 

 

Pieņemts lēmums: 

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

2016.gada 8.marta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.152 „Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, lai 

veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, atklāti balsojot "par" - Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Inese Jaksone, Vija Stiebriņa (6 

balsis), "pret"- nav, "atturas"- Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, Gundars Kalve (3 

balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldības ēkās” projektu ideju konceptu priekšatlasē. 

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 31.maijam iesniegt projekta idejas konceptu „Mežāres 

kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie darbi – veikt ēkas norobežojošo konstrukciju un 

tehnisko sistēmu uzlabošanu/pārbūvi. 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 603 660,69 

Attiecināmām izmaksām 506653,69 

ERAF finansējums ( 85%) 430 655,64 

Pašvaldības finansējums ( 15%)  75 998,05 

Neattiecināmās izmaksas 97 007,00 

  

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

 

 

 

 

 

15. 

Par projektu „ Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes 

ciemā”  

 

 



Ziņo G.Kalve. 

Paskaidro K.Stars.  

Jautā G.Kalve, atbild K.Stars 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”. 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016. gada 9. jūnijam iesniegt projekta iesniegumu „ Jauniešu 

aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes ciemā”.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 3270,70 

Attiecināmām izmaksām 3270,70 

ELFLA    finansējums ( 90 %) 2943,63 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  327,07 

Neattiecināmās izmaksas - 

  

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 327,07 apmērā no projektu 

līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 
 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Širinu.  

 

 

16. 

Par projektu „Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spunģēnu ciemā 

1.kārta”  

 

Ziņo G.Kalve. 

Paskaidro  K.Stars. Projektā paredzēta Zaķu ielas apgaismošana no bibliotēkas līdz 

pagasta pārvaldei, kopā 350 m, vajag 10 gaismekļus, projektā paredzēti 7. 

Jautā G.Kalve, atbild I.Širina. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Stars. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 

13.oktobra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.590 „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atklāti balsojot "par" - Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris 



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, "atturas"- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”. 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2016. gada 9. jūnijam iesniegt projekta iesniegumu 

„Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spunģēnu ciemā 1.kārta”.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 9559,00 

Attiecināmām izmaksām 7900,00 

ELFLA finansējums ( 90 %) 7110,00 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  790,00 

Neattiecināmās izmaksas 1659,00 

  

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu un neattiecināmās izmaksas EUR 

2449,00 apmērā no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

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

 

 

17. 

Par zemes vienības sadalīšanu 

 

Paskaidro  L.Garkalne. 

 

Izskata SIA „Projekts 3”, reģ. Nr. 40003578510, adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, 

LV-1007, 2016. gada 16.maija Nr.419/16 iesniegumu, kurā lūdz saskaņā ar izstrādāto 

autoceļa P62 Krāslava –Preiļi –Madona km 88.00 -99.53 ceļa pārbūves būvprojektu 

Krustpils novada pašvaldību atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0113 daļu  - 567 m 
2  

platībā (īpašums “Glorijas” ar kadastra apzīmējumu  5646 012 0114).  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0113 kopējā platība ir 0.6028 ha. 

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

likums” 16., 19. pantu, 1.panta 14.p. LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, atklāti balsojot "par" - Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 9 balsis) , "pret" - nav, 

"atturas"- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0113 zemes 

gabalu 567 m
2  

platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 



2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo 

uzmērīšanu. 

3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101). 

4. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Glorijas A”.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16.10 

 

 

Sēdes vadītājs G.Kalve 

Sēdes protokolētājs  I.Randoha 

  



 

Pielikums 
Lēmumam Par projektu „Krustpils novada administrācijas ēkas  

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”  

 

Projektu ideju konceptu priekšatlases kvalitātes kritēriji 
  

           

 

Projekta idejas 

koncepta kopējais 

finansējums: 329 516,23 329 516,23 329 516,23 329 516,23 

 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 

finansējums: 194 414,58 220 775,87 247 137,17 263 612,98 

   

% 59,00 % 67,00 % 75,00 % 80,00 

   

Rādītājs Punkti Rādītājs Punkti Rādītājs Punkti Rādītājs Punkti 

1. 

Ieguldītais ERAF 

finansējums uz vienu 

ietaupīto primārās 

enerģijas 

kilovatstundu gadā 

(1.2.2. ÷ 1.3.1.) 

1,14 10 1,3 10 1,45 8 1,55 8 

2. 

Ieguldītais ERAF 

finansējums uz vienu 

ietaupīto ogļskābās 

gāzes emisijas 

ekvivalenta tonnu 

gadā (1.2.2. ÷ 1.3.2.) 

6298,16 8 7152,15 6 8006,13 4 8539,88 2 

3. 

Ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

rezultātā plānotais 

primārās enerģijas 

ietaupījums attiecībā 

pret ēkas 

energosertifikāta 

pārskatā norādīto 

primāro enerģijas 

patēriņu pirms 

projekta īstenošanas  

(((1.4.2. ‒ 1.4.3.) × 

1.4.2.) × 100) 

42,15 4 42,15 4 42,15 4 42,15 4 

4. 

Sākotnējais primārās 

enerģijas patēriņš 

apkurei pirms 

projekta īstenošanas  

(atbilstoši ēkas 

energosertifikāta 

pārskatā norādītajam) 

113,98 3 113,98 3 113,98 3 113,98 3 

5. 

Izglītojamo vietu 

skaita palielinājums  

projektā iekļautajā 

ēkā, kurā plānots 

radīt jaunas 

0 0 0 0 0 0 0 0 



pirmsskolas izglītības 

iestādē izglītojamo 

vietas*** 

6. 

Projekta ietvaros 

iegādāta 

atjaunojamos 

energoresursus 

izmantojoša 

siltumavota jauda** 

0,011 3 0,011 3 0,011 3 0,011 3 

7. Papildinātība 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Kopā   28   26   22   20 

  
Max 65 

     
 

   

 

  



Pielikums 
Lēmumam “Par projektu „Mežāres kultūras nama un pagasta 

 ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” ” 

 

 

Projektu ideju konceptu priekšatlases kvalitātes kritēriji 

   no jauna rēķināti 

%, ja attiecinām 

būvniecības 

PVN 

ja 

neattiecinam 

būvniecības 

PVN 

ja attiecinam 

tikai 

būvniecības 

PVN, bez 

virsizdevumie

m nav PVN 

   

sākotnējā 

versija viss iekļauts 

 

Projekta idejas 

koncepta 

kopējais 

finansējums: 603 660,69 603 660,69 610 544,10 603 660,69 603 660,69 603 660,69 

 

Projekta idejas 

koncepta 

attiecināmās 

izmaksas: 461 938,09 603 660,69 610 544,10 506 653,69 558 945,09 498 893,13 

 

Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonda 

finansējums: 392 647,38 513 111,59 518 962,49 430 655,64 475 103,33 424 059,16 

   

% 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 

   

Rādī- 

tājs 

Pun-

kti 

Rādī-

tājs 

Punk-

ti 

Rādī-

tājs Punkti 

Rādī-

tājs Punkti 

Rād-

ītājs 

Punk-

ti 

Rādī-

tājs 

Punk-

ti 

1. 

Ieguldītais 

ERAF 

finansējums uz 

vienu ietaupīto 

primārās 

enerģijas 

kilovatstundu 

gadā (1.2.2. ÷ 

1.3.1.) 

1,17 10 1,53 8 1,55 8 1,29 10 1,42 8 1,27 10 

2. 

Ieguldītais 

ERAF 

finansējums uz 

vienu ietaupīto 

ogļskābās gāzes 

emisijas 

ekvivalenta 

tonnu gadā 

(1.2.2. ÷ 1.3.2.) 

5929,

89 
8 

7749,

17 
4 

7837,

54 
4 

6503,

9 
6 

7175,

16 
6 

6404,

28 
6 

3. 

Ēkas 

energoefektivitāt

es 

paaugstināšanas 

rezultātā 

plānotais 

primārās 

enerģijas 

ietaupījums 

attiecībā pret 

ēkas 

energosertifikāta 

pārskatā 

70,64 10 70,64 10 70,64 10 70,64 10 70,64 10 70,64 10 



norādīto 

primāro 

enerģijas 

patēriņu pirms 

projekta 

īstenošanas  

(((1.4.2. ‒ 1.4.3.) 

× 1.4.2.) × 100) 

4. 

Sākotnējais 

primārās 

enerģijas 

patēriņš apkurei 

pirms projekta 

īstenošanas  

(atbilstoši ēkas 

energosertifikāta 

pārskatā 

norādītajam) 

203,1 10 203,1 10 203,1 10 203,1 10 203,1 10 203,1 10 

5. 

Izglītojamo vietu 

skaita 

palielinājums  

projektā 

iekļautajā ēkā, 

kurā plānots 

radīt jaunas 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

izglītojamo 

vietas*** 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Projekta ietvaros 

iegādāta 

atjaunojamos 

energoresursus 

izmantojoša 

siltumavota 

jauda** 

0,011 3 0,011 3 0,011 3 0,011 3 0,011 3 0,011 3 

7. Papildinātība 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

  Kopā 
  46   40   40   44   42   44 

  
Max 65 

     
 

       

 

 


