
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2019.gada 18.septembrī Nr. 11. 

 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs 

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

Golubevs  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, jurists  

Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, pašvaldības administrācijas sekretāre Maija Alksne, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme, Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, finansiste Baiba Voltmane, Attīstības 

nodaļas vadītāja Inga Rubene,  Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis.  

Uzaicināta persona Sūnu pamatskolas direktore Inese Ziediņa. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti  Dace Vītola, Kārlis Pabērzs, Līga Zalāne - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa lūdz papildināt darba kārtību ar jautājumiem: 

 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

 Par uzturēšanas klases izmaiņām  pašvaldības ielām un ceļiem  

 

mailto:novads@krustpils.lv


Atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj veikt ierosinātās izmaiņas un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada 

pašvaldības nodevām” precizēšanu  

2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/8 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

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

pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/9 “Par materiālo 

atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”  

4. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/10 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “ Par braukšanas 

izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 

izglītojamiem” 

6. Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā  

7. Par līdzekļu piešķiršanu Antūžu pamatskolai  

8. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai no dabas resursu nodokļa 

rezerves līdzekļiem 

9. Par līdzekļu piešķiršanu pieturas paviljona iegādei un uzstādīšanai  

10. Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību  

11. Par 2020. gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu 

un sagatavošanas procesu  

12. Par Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumiem  

13. Par papildu likmi Sūnu pamatskolā un grozījumu Sūnu pamatskolas nolikumā   

14. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijā 

15. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Kvieši”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

16. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpaine”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

18. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

19. Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu 

atteikumu 

20. Par nekustamā īpašuma “Lielceļš”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

numurs  5668 007 0467,  iegādi 

21. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles 

rezultātu 

22. Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagasta pārvaldei no Dabas resursu nodokļa rezerves 

līdzekļiem 



23. Par dzīvokļa Zīlānu ielā 122-3, Zīlānos, Kūku pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu 

24. Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, reģistrācijas  

Nr. GZ8914, nodošanu atsavināšanai 

25. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu 

26. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības un  Līgas Martuzānes  ģimenes ārsta 

2015.gada 12.martā noslēgtajā Telpu nomas līgumā  

27. Par nekustamā īpašuma “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

28. Par teksta labojumu 2019.gada19.jūnija domes sēdes protokola Nr.7  lēmuma Nr.17 

otrajā rindkopā 

29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

30. Par zemes nomas līguma slēgšanu Kūku pagastā 

31. Par zemes ierīcības projekta „ Stepi” apstiprināšanu 

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

33. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

36. Par uzturēšanas klases izmaiņām  pašvaldības ielām un ceļiem  

 

Sēdes vadītāja K.Brūniņa dod  vārdu izpilddirektoram R.Spēkam. 

Izpilddirektora atskaite par 2019. gada augusta-septembra mēnesi 

 Augusta beigās veicām skolu pieņemšanu. 

 VARAM organizētās diskusijas par reģionālo reformu apmeklēšana. 

 Darba grupa skolnieku transporta izdevumu segšanai. Jautājums izskatīts Finanšu 

komitejas sēdē. 

 Sūnu skola -tikšanās ar ventilācijas sistēmu uzstādītāju. 

 Ogļu ceļa Krustpils pagastā projekta izstrāde, tikšanās ar projektētāju, ieinteresētajiem 

uzņēmējiem. Tiks izsludināt iepirkums. 

 Zīlānu veloceliņa atklāšanas skrējiena organizēšana. 

 Lietota autobusa iegāde. Uz laiku Atašienes pagastam, vēlāk novada vajadzībām. 

 Budžeta komisijas sanāksme apmeklēšana. 

 Izpilddirektoru sanāksmes apmeklēšana. 

 Kultūras darba organizatoru sanāksmju apmeklēšana. Pārrunāts par kolektīvu vadītāju 

atalgojumiem, kolektīvu un pulciņu nepieciešamību. 

 Novada pārstāvēšana Baltkrievijas sadraudzības pilsētas organizētajā festivālā. 

 

Projekti realizācijā uz 18.09.2019. 

Projekti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  
Meliorācijas sistēmas atjaunošana 

"Mežāre" Mežāres pagastā 

Būvdarbi faktiski pabeigti. Saņemts no LAD 

starpmaksājums.  



Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Ir notikusi apspriešanās ar būvnieku, līgums tiks 

slēgts 2020.gada 1.ceturksnī, veikta darbu 

sagatavošana, būvdarbus uzsāks pavasarī, tiklīdz 

atļaus laika apstākļi. 

Veiktas konsultācijas ar apdrošinātājiem par 

būvniecības risku apdrošināšanu no pasūtītāja puses, 

iespējamu telpu noplūšanas risku samazināšanai 

jumta seguma nomaiņas procesā – orientējoši ap 500 

EUR. 

Būvuzņēmējs: SIA “LC būve” 515 302,86 EUR bez 

PVN. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera"" 

Joprojām saskaņo Baltkrievijas valdība 

Baļotes ezera apsaimniekošanas 

pasākumu veikšana 

Noslēgts līgums, izpildes termiņš 30.09.2019. 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019.gadā 

2.kārta 

Projekts iesniegts (paredzēta iegāde – 

videonovērošanas kamera). 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Procesā Ministru kabineta  2018. gada 20. februāra 

noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” atbilstošs telpu nomas 

līgums 

LEADER projekti 

1. Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

2. Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Projekti apstiprināti LAD, uzsākti priekšdarbi 

projektēšanas uzsākšanai. 

 

Plānotie projekti ar ES finansējumu 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Joksti – Agrārbanka – beidzies iepirkums, zemākā 

cena 82494,36 EUR bez PVN, Skudraine – Ganu 

krogs – zemākā cena 41241,64 bez PVN. 

Ceļiem Pēternieki – Gravāni – Zīlāni, Mežāre -  

Atašienes pagasta robeža, Landzāni – Ezermuiža – 

izpildīti projektēšanas nosacījumi, šīs nedēļas laikā 

tiks izsludināts atklātais konkurss būvdarbu veicēja 

noteikšanai.  

VRAA atbalstīts valsts budžeta 

līdzfinansēts projekts “Ģimenes 

spēks ir kopā būt!” 

Plānotās aktivitātes ģimenēm ar bērniem: 

1. 29.09. – pārgājiens 

2. 05.10. - ekskursija 

3. Oktobra beigās – veselīgu ēdienu gatavošanas 

meistarklases 

4. Novembrī – radošo aktivitāšu meistarklases. 

 Valsts budžeta līdzfinansēts projekts 

“Atver durvis sadarbībai!” 

Apmācības, darba grupas jauniešiem saistītas ar 

novada jaunatnes politikas attīstību 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 

Gājēju un veloceliņa izbūve 

Krustpils novada Kūku pagastā no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas 

ciemam 

Nodots ekspluatācijā. 



Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Turpinās būvprojekta izstrāde – norit pēdējā 

saskaņošana ar TN izdevējiem. 

Ielu apgaismojuma uzlabošana 

novada ciemos 

Tiek veikti būvdarbi Kūku ciemā (SIA “Ošukalns 

celtniecība”)un Vīpes ciemā (“ECC Latvija”).  

 

Vīpes pamatskolas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu pārbūve 

Būvdarbi faktiski pabeigti.  

Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto 

stāvvietas izbūve Atašienes centrā 

pie kultūras nama izmantojot videi 

draudzīgus risinājumus 

Norit būvdarbi – SIA “CBB” (18754,83 EUR ar 

PVN), būvuzraugs J. Birkavs.. 

Sabiedriskā centra izveide Variešu 

ciemā - ēkas energoefektivitāti un 

vidi uzlabojoši būvdarbi pašvaldības 

īpašumā "Kokles" 

Noslēgts līgums 

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai rekonstrukcija 

Samazināti apjomi, norit atkārtots iepirkums, 

atvēršana 24.09.2019. 

Energoefektīvas apkures sistēmas 

izbūves projektēšana  (Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskola) 

Projekts saskaņošanā Nacionālā kultūras mantojuma 

pārvaldē. 

Sūnu pamatskolas mācību korpusa 

energoefektivitātes un telpu 

mikroklimata uzlabošana 

Darbi faktiski pabeigti. 

Asfaltētā laukuma pie ēkas Kalmītes 

Krustpils pagasta Spunģēnos 

atjaunošana 

Sagatavoti darbu apjomi/specifikācija tirgus izpētes 

veikšanai. 

Norādes zīmju uz Krustpils novada 

publiski pieejamiem objektiem 

izvietošana 

Saskaņotas pagastu pārvaldēs uzstādīšanas vietas. 

Asfaltbetona ielu seguma 

atjaunošana Jaunās muižas ciemā 

Tiek gatavots projektēšanas uzdevums tirgus izpētei 

 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/7 

“Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” precizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019.gada 21.augustā apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” (turpmāk – saistošie 

noteikumi), par kuriem saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 

– ministrija) 26.08.2019. atzinumu Nr. 1-18/8072 ar iebildumiem un lūgumu precizēt saistošos 

noteikumus. 

Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrot 

frāzes un punktus, kas dublē augstāka juridiskā spēka tiesību normu un ievērot vienotu stilistiku.     

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

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

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  



atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 21.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” šādus precizējumus: 

1.1. saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar atsauci uz Ministru 

kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu; 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 1. punktā frāzi “vai kurām piemērojami maksāšanas 

atvieglojumi”; 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 3.punktu; 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. No nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu ir atbrīvotas politiski represētās personas, I un II grupas invalīdi, 

trūcīgie pašvaldības iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un no pašvaldības budžeta 

finansējamās iestādes” 

1.5. svītrot saistošo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktu; 

1.6. svītrot saistošo noteikumu 13. punktā frāzi “par tirdzniecību gadatirgū, publiskā 

pasākumā, izbraukumā un no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta (turpmāk – 

ielu tirdzniecība)”; 

1.7. visā saistošo noteikumu tekstā vārdu “euro” rakstīt slīprakstā; 

1.8. pēc precizējumu izdarīšanas attiecīgi precizēt saistošo noteikumu punktu 

numerāciju. 

2. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks”, ievietot Krustpils novada pašvaldības 

tīmekļvietnē un triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

 

 

2. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/8  

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

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

pašvaldībā”” 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

 

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

daļu,  atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 



 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 18. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 2019/8 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 

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

Krustpils novada pašvaldībā”” un paskaidrojuma rakstu. 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

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

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/9  

“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā” 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

 

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

daļu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 18. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”  un 

paskaidrojuma rakstu. 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

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

 

 

 

 

 



 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

Nr. 2019/10 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra 

saistošajos noteikumos  

Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu, atklāti 

balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 18.septembra saistošos noteikumus 

Nr. 2019/10  “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

 

 

 

 

5. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/11 “ Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

 

Krustpils novada pašvaldības deputāte Aija Vetere ierosināja pārskatīt Krustpils novada 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/11 “Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”, radot iespēju kompensēt 

braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā izglītojamiem, kuri  savu dzīvesvietu deklarējuši 

citās novadu pašvaldībās un kuri mācās Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēs. 



Pēc deputātes ierosinājuma, būtu paredzami izņēmumi izglītojamiem, kuri  savu 

dzīvesvietu deklarējuši citās novadu pašvaldībās un kuri mācās Krustpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības iestādēs. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta 

trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumu noteikumi” 9., 10. un 13.punktu”, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (10  balsis), „pret”- Vladimirs Golubevs ( 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 24. jūlija saistošos noteikumus 

Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” un 

paskaidrojuma rakstu. 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē. 

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

 

 

 

6. 

Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Antūžu pamatskolas direktora iesniegums, kurā lūdz 

papildināt Antūžu pamatskolas nolikuma III. nodaļu – iestādē īstenojamās izglītības 

programmas ar speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem, kods 01015611.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu 

un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- 

nav, „atturas”- Vija Stiebriņa ( 1balss), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Antūžu pamatskolas nolikumā grozījumu un papildināt nolikumu ar 

10.7. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“10.7. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem, kods 01015611”. 



2. Uzdot Antūžu pamatskolas direktoram Ziedonim Ozoliņam nodrošināt nolikuma 

izpildi un informēt Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbildīgo amatpersonu par 

grozījumiem izglītības iestādes nolikumā. 

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

 

 

7. 

Par līdzekļu piešķiršanu Antūžu pamatskolai 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

2019. gada 23. augustā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Antūžu pamatskolas 

direktora Z. Ozoliņa iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt līdzekļus Antūžu pamatskolas 

sporta zāles grīdas seguma atjaunošanai.  

Skolas sporta zāli ikdienā izmanto skolas audzēkņi sporta nodarbībās. Grīdas segums 

nav mainīts jau ļoti ilgu laiku. 

Izmaksas plānotas 5000 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Ieplānot 2020.gada Krustpils novada pašvaldības budžetā 5000 EUR Antūžu pamatskolas 

sporta zāles remontam. 

 

 

8. 

Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai no dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

2019. gada 2. augustā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Atašienes pagasta 

pārvaldes vadītājas I. Zalānes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus jauna ūdens sūkņa 

iegādei Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai.  

2019. gada 31. jūlijā vidusskolas ūdens sūkņu stacijā tika konstatēts, ka ūdens sūknis 

lēnu paceļ ūdeni un nenodrošina sistēmā vajadzīgo spiedienu. 

Pārvaldniece lūdz piešķirt 300 EUR jauna ūdens sūkņa iegādei.  

 



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

21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt līdzekļus 300 EUR apmērā jauna ūdens sūkņa iegādes izdevumu segšanai no 

dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

 

 

9. 

Par līdzekļu piešķiršanu pieturas paviljona iegādei un uzstādīšanai 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

2019. gada 26. augustā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes 

vadītāja pienākumu izpildītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus pieturas 

paviljona iegādei un uzstādīšanai pie pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža”.  

Ikdienā ar sabiedrisko autobusu uz darbu pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” un no 

darba dodas liels skaits darbinieku, kuri izmanto šo pieturu. Šo pieturu izmanto arī pansionāta 

iemītnieki un ciemata iedzīvotāji dodoties savās ikdienas gaitās. Lietus un sliktu laikapstākļu 

laikā, gaidot autobusu, šiem cilvēkiem nav kur patverties ne no lietus, ne vēja. 

Izmaksas plānotas 3000 EUR apmērā. 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus 3000 EUR apmērā pieturas paviljona iegādei un uzstādīšanai, novirzot 

finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

2. Slēgt līgumu par pieturas paviljona iegādi un uzstādīšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

10. 

Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtību 

 

Jautājums izskatīts Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu 

un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas 2019.gada 4.septembra sēdē. 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 



 

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

pārvaldes iekārtas 72.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības noteikumus par pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas, izpildes un kontroles kārtību (pielikumā). 

 

 

11. 

Par 2020. gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu 

un sagatavošanas procesu 

 

Jautājums izskatīts Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu 

un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas 2019.gada 4.septembra sēdē. 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 

pirmo daļu,  Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas ieteikumu (04.09.2019. sēdes protokols Nr.14., 3.p.), atklāti 

balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt 2020. gada budžeta prioritātes:  

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas 

Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu 

ieviešanai. 

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu 

finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti aktuālajā Rīcības plāna Investīciju 

plānā;  

1.2. Ceļu infrastruktūras uzlabošana. 

1.3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības 

nodrošināšana; 

1.4. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;  

1.5. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana; 

 

2. Noteikt budžeta izdevumu sadalījumu: 

2.1. Atlīdzība tiek aprēķināta centralizēti pēc apstiprinātiem štatu sarakstiem un darba 

samaksas un sociālo garantiju Nolikuma, un tiek iekļauta pagasta pārvalžu budžetā.  



2.2. Saimnieciskās darbības, uzturēšanas izdevumiem un pamatkapitāla atjaunošanai plānot 

no tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1. 

novembri: 

2.2.1 Pārvaldēs un to pastarpinātās iestādēs, struktūrvienībās  pielietojot koeficientu 0,9; 

2.3. Finansēšanas daļu (aizņēmumu atmaksa, līdzekļu atlikums uz gada sākumu) paredzēt 

attiecīgās pagasta pārvaldes vai struktūrvienības budžetā. 

2.4. Paredzēt novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos, no tekošam 

gadam apstiprinātiem izdevumiem pēc stāvokļa uz 1. novembri 

2.4.1  Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, amatniecības centra “Māzers”, Administrācijas, 

bibliotēku pasākumu un fonda atjaunošanas izdevumus pielietojot koeficientu 0,9; 

2.4.2 savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem izdevumus pielietojot koeficientu 1. 

3. Investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējumu nodalīt no pagastu pārvalžu 

budžetiem saskaņā ar aktuālo investīciju plānu. 

4. Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijai izvērtēt pieprasījumus 

2020. gadam. 

5. Sastādot novada budžeta projektu 2020. gadam, izpilddirektoram noteikt budžeta 

sagatavošanas darba organizāciju.  

 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību 

darba kārtības noteikumiem  

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 

Izsakās P.Gravāns, paskaidro I.Jaševs. Izsakās A.Vetere, V.Stiebriņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Darba likuma 55.pantu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības 

noteikumus (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2009. gada 16. septembrī apstiprinātos Krustpils novada 

pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumus (domes sēdes 

protokols Nr. 9, 37. punkts).  

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

 

 

13. 

Par papildu likmi Sūnu pamatskolā un grozījumu Sūnu pamatskolas nolikumā   

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa. 



Informē Sūnu pamatskolas direktore Inese Ziediņa. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Ziediņa. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskatījusi Sūnu pamatskolas direktores iesniegumu par 

papildu pirmsskolas skolotāja 0,5 amata likmes piešķiršanu laika posmā no 2019.gada 

1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim un pirmsskolas izglītības programmā iestādes darba 

laiku darba dienās noteikt no 7.00 līdz 19.00 un atzinusi to par atbalstāmu.    

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam”, Ministru kabineta 2016. gada 

5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem Nr.354 “Noteikumi 

par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 27. 

septembra noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, atklāti balsojot „par” 

- Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs 

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

Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Papildināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības iestāžu 

pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu Sūnu pamatskolā nosakot 

pirmsskolas skolotāja 0,5 amata likmi no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. 

decembrim ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestāde/amata 

nosaukums 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.10.2019. 

Algas likme 

par 1 slodzi 

no 

01.09.2019. 

Noteiktā alga 

par 

apstiprināto 

slodzi likmēs 

ar 01.10.2019. 

2.5. Pirmsskolas izglītības 

skolotājs  

2342 01  0.50 750.00 750.00 

 

2. Izdarīt grozījumu Sūnu pamatskolas nolikuma 37.punktā un pirmo teikumu izteikt šādā 

redakcijā: “Iestāde strādā darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00”.  

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

 

 

 



 

14. 

Par izmaiņām  

Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijā 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa.  

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Ilutas Randohas iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu 

no Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas 

komisijas. 

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

ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un 

darba grupās un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, atklāti balsojot „par” - Aija 

Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

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

Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Ilutas Randohas darbību Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijā. 

2. Ievēlēt Krustpils novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

izvērtēšanas komisijā Rutu Ivanovu.  

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

 

 

15. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Kvieši”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

 Ar 2019.gada 24.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 12.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Kvieši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 12200 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā.  

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, līdz 

ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, rosina domei 

apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

 

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

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

novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 5.septenbra sēdes 

protokolu  Nr.38, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0060,  5.4 ha platībā, rezultātus.  



2. Slēgt pirkuma līgumu par  nekustamā īpašuma “Kvieši”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5696 002 0060,  5.4 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 12200 

EUR apmērā ar Ņ. S.. 

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

S.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Ņ. S., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

 

16. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpaine”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

 Ar 2019.gada 24.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 15.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Vārpaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 3000 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc pirmā  soļa nosolīšanas,  

nekustamo īpašumu  nosolīja par  pēdējo cenu 3200 EUR.  

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

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis 

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

Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 005 0320,  1.2 ha platībā, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Vārpaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 005 0320,  1.2 ha platībā pirkšanu par nosolīto cenu 3200 EUR apmērā ar 

Jēkabpils rajona  Vīpes pagasta zemnieku saimniecība “Vīpīte”, reģistrācijas numurs 

45401018246 īpašnieku (turpmāk- nosolītājs). 

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

nosolītāju. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja nosolītāja, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

 

 



 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 Ar 2019.gada 24.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 14.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 4500 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā.  

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, līdz 

ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, rosina domei 

apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

 

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

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

novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 5.septenbra sēdes 

protokolu  Nr.35, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 005 0127,  1.8 ha platībā, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par  nekustamā īpašuma ““Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5696 005 0127,  1.8 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 4500 

EUR apmērā ar V. K.. 

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

K.. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja V. K., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Vārpu mežs”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 
 

 Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Ar 2019.gada 24.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 16.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, apstiprināti 

izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 16250 EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc pirmā  soļa nosolīšanas,  

nekustamo īpašumu  nosolīja par  pēdējo cenu 16450 EUR.  



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

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 005 0319,  6.5 ha platībā, rezultātus.  

2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5696 005 0319,  6.5 ha platībā, pirkšanu par nosolīto cenu 16450 

EUR apmērā ar SIA “Jauneglītes AB”, reģistrācijas numurs 45403046085 valdes locekli 

Aigaru Briņķi (turpmāk- nosolītājs). 

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

nosolītāju. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja nosolītāja, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

 

19. 

Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju 

 pieņemšanas vietu atteikumu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada 5.augustā saņemts un ar 

Nr. 2.1-6/19/1782 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVBet”, reģistrācijas 

Nr. 50203083121, juridiskā adrese – Elizabetes iela 33-8, Rīga, LV-1010 (turpmāk – 

Iesniedzēja) 2019.gada 29.jūlija iesniegums Pašvaldības atļaujas saņemšanai azartspēļu 

organizēšanas vietas – totalizatora vai derību likmju pieņemšanai, bingo zāles un spēļu zāles – 

atvēršanai (turpmāk – iesniegums) ēkā ar adresi “Ksaversi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

LV-5202 (turpmāk – Telpas). 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, tiek konstatēts: 

1) Iesniedzējai atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma prasībām ir izsniegta Izložu un 

azartspēļu uzraudzības inspekcijas licence azartspēļu organizēšanai (azartspēļu veidi: spēļu 

automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle 

par tālruni) uz nenoteiktu laiku derīga no 2018.gada 6.aprīļa.  

2) Iesniedzēja saņēmusi Telpu īpašnieka – SIA “KSAVERS”, reģistrācijas 

Nr. 40002022286 – piekrišanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai īpašumā (piemēram, 

spēļu zāle, totalizators vai derību likmju pieņemšanas vieta un citi) un 2019.gada 23.jūlijā 

noslēgusi nodomu protokolu par nomas līguma noslēgšanu ar Telpu īpašnieku.  

3) Iesniedzējas iesniegums, lai saņemtu atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, 

proti totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, bingo zāli un spēļu zāli Telpu īpašnieka 

– SIA „KSAVERS” Telpās, iesniegts Pašvaldībai atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 

42.panta pirmajai daļai.   



Izvērtējot iesniegumā minēto lūgumu, tam pievienoto dokumentu saturu kopsakarībā ar 

zemesgrāmatu apliecības kopiju, kurā atspoguļoti zemesgrāmatu ieraksti, kuriem ir publiska 

ticamība, Pašvaldības domes ieskatā iesniegums ir noraidāms ņemot vērā turpmāk minēto. 

Iesniegtā zemesgrāmatu apliecības kopija satur informāciju, ka Jēkabpils zemesgrāmatu 

nodaļas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000153540 pirmās daļas pirmajā 

iedaļā, kur norāda informāciju par nekustamu īpašumu, ierakstā Nr. 1.1. par nekustamā īpašuma 

sastāvu aiz kola seko nekustamā īpašuma uzskaitījums, kur par vienu no ēkām rakstīts „ēka ar 

kadastra apzīmējumu 56680060308001 – kafejnīca „Ksaversi”. Ieraksts satur informāciju par 

ēku, kur ir paredzēts atvērt azartspēļu organizēšanas vietu.  

Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā ir noteiktas vietas, kurās nav atļauts 

organizēt azartspēles, ar dažiem izņēmumiem. Viens no šādiem izņēmumiem minēts 41.panta 

otrās daļas 8.punktā, kas aizliedz organizēt azartspēles bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru 

un derības. Iesniedzējas iesniegumā ir lūgums atļaujas izsniegšanai ne tikai totalizatora vai 

derību likmju pieņemšanas vietai, bet arī bingo zālei un spēļu zālei. Pašvaldība saskaņā ar 

Azartspēļu un izložu likuma 42.panta otro daļu izvērtējot iesniegumā minētās azartspēļu vietas 

atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, secinājusi, ka 

iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā 

noteiktajiem ierobežojumiem, kādēļ Pašvaldībai ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu. 

 

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

Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktu, 42.panta otro un piekto daļu, atklāti 

balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Atteikt atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LVBet”, reģistrācijas 

Nr. 50203083121, atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas 

vietu un organizēt attiecīgās azartspēles ēkas ar adresi “Ksaversi”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads telpās. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo 

un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [juridiskā 

persona — pēc juridiskās adreses].  

 

Deputāte Vija Stiebriņa atstāj sēdes telpu. 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma “Lielceļš”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

numurs  5668 007 0467 iegādi 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 11.09.2019. 

Finanšu komitejas sēdē. 



Ziņo I.Stupāne. Informē K.Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) ir saņēmusi nekustamā īpašuma 

“Pasilnieki”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Īpašums), zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5668 007 0304 sadalīšanas pilnvarojumu un noslēgusi 2019.gada 18.martā  

Vienošanos “Pasilnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  sadalīšanai, izdalot zemes platību 

pašvaldības autoceļa būvniecībai ar  īpašnieci A.L. un I. O. par katrai piederošo ½ domājamo 

daļu no īpašuma. 

Īpašuma sadalīšanas mērķis izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas  pašvaldībai 

nepieciešams ceļa būvniecības nodrošināšanai.  

2019.gada 20.maijā Krustpils novada pašvaldība apstiprināja zemes ierīcības projektu 

uz nekustamo īpašumu “Pasilnieki”, rezultātā izveidotās nekustamais īpašums “Lielceļš” ar 

īpašuma kadastra numuru 5668 007 0467, kadastra apzīmējumu 5668 007 0463, 0.91 ha platībā, 

ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā. 

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.un3.punkts publiska persona rīkojas 

ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt  tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu un manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par 

izdevīgāko cenu. 

Pamatojoties uz minēto lēmumu ir sagatavoti Zemes robežu plāni, Apgrūtinājuma plāni 

un Situācijas plāni abām zemes vienībām. Saskaņā ar SIA “Latio” iesniegto tirgus vērtība ir 

EUR 4800 četri tūkstoši astoņi simti eiro), kadastrālā vērtība 541 eiro. 

Tālākai īpašumu izmaiņu reģistrēšanai zemesgrāmatās ir nepieciešams pirkuma līgums 

ar zemes īpašniekiem nekustamā īpašuma “Lielceļš”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

pirkšanu par  vērtību EUR 4500. 

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

pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības  iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijā ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību..). Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņa, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu 

vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.  

Atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Pirkt nekustamo īpašumu  “Lielceļš” ar īpašuma kadastra numuru 5668 007 0467, 

kadastra apzīmējumu 5668 007 0463, 0.91 ha platībā par pirkuma maksu – EUR 4500,00  

pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību..). 

2. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sadalīšanu un iegādājamā nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot juristei sagatavot pirkuma līgumu ar zemes īpašniecēm par zemes gabala iegādi. 

4. Finansējumu piešķirt no novada pamatbudžeta  līdzekļiem. 

 



 

 

Deputāte Vija Stiebriņa atgriežas sēdes telpā 

 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”,   

Variešu pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles rezultātu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.9, 20) “Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, otrās izsoles  atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, nosakot trešās izsoles sākumcenu 

960 EUR, otrās izsoles soli 50 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 30 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 3.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2019.gada 5.septembrī paredzēto nekustamā īpašuma trešo izsoli. Atbilstoši izsoles 

noteikumu 7.1.apakšpunktam izsole uzskatāma par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu  pēc trešās 

nesekmīgās izsoles, var ierosināt:  veikt atkārtotu novērtēšanu; citu atsavināšanas veidu; atcelt 

lēmumu  par nodošanu atsavināšanai.  

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964” 

noteiktā  

tirgus vērtība 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājum

s)  

 

Piedāvātā trešās 

izsoles 

sākumcena  

(20 % 

samazinājums) 

VZD kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

250 1200 1080 960 151 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta trešās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  

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

 

1. Atzīt par nenotikušu Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5694 003 0005,  

trešo izsoli. 

2. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, kas  nav mazāka par 700 EUR. 

3. Uzdot  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles  komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 



 

22. 

Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagasta pārvaldei no Dabas resursu nodokļa 

rezerves līdzekļiem 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2019. gada 9. septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus smilts un grants materiāla iegādei, 

lai atjaunotu piebraucamo ceļu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pie Vīpes pamatskolas.  

Ceļš nepieciešams tālākai tā ekspluatācijai un uzturēšanas darbu veikšanai. 

Pārvaldniece lūdz piešķirt 781,34 EUR smilts un grants materiāla iegādei.  

 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš 

Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 781,34 apmērā smilts un grants materiāla iegādes izdevumu 

segšanai no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

2. Apmaksu veikt pēc iesniegtā rēķina. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

 

23. 

Par dzīvokļa Zīlānu ielā 122-3, Zīlānos,  

 Kūku pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās P.Gravāns. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis Zīlānu iela 122-3, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000077495-3 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 564/7790 domājamām daļām  un 

dzīvokļa īpašuma 56.4 m 2 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts A. B. iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar A. B., 2016.gada 1.novembrī noslēdza Dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-47/15/121 uz pašvaldības Zīlānu iela 122-3, Zīlāni, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 



subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 

bet  šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  īrnieks, ja viņš vēlas 

nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā daļā 

minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2019.gada 30.augusta nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  15 

derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 3300 

EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 2442 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar objekta 

uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot vērā, 

iepriekš noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Krustpils novadā,  noteikt 

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 4000. EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, sesto 

un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.1 panta piekto daļu un Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas 

manta” 3.punktu,  un Ausmas Bērziņas  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  

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

 

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

Zīlānu iela 122-3, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 5694 9007154), ar 

kopējo platību  56.4 m2  un kopīpašuma 564/7790 domājamās daļas no būves un zemes, par 

nosacīto cenu 4000 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - piecus gadus.  

2.  Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 



3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

Deputāts Kārlis Stars atstāj sēdes telpu. 

 

 

 

24. 

Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, reģistrācijas  

Nr. GZ8914, nodošanu atsavināšanai 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

 

 Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder kustama manta   

automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GZ8914,  VIN: 

JMBXJCW8W8Z404558 (turpmāk- automašīna).  

 Automašīnu pašvaldība vairs neizmanto, tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju 

pildīšanai. Automašīnas atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2019. ir EUR 0.00 un automašīna 

vairs nav labā tehniskā stāvoklī, tehniskā apskate līdz 30.09.2019.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, 

ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā 

daļa nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā par 

atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, 

atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas 

novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. 

Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 

Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

 2019.gada 30.augustā, nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(Jurijs Lukaševs vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai 

Nr.  28 derīgs līdz 2020.gada 31.decembrim.) novērtēja  transportlīdzekli Nr.TR-19/73, ka 

automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER tirgus vērtība ir EUR 1500.  Pašvaldības izdevumi 

250 EUR. Līdz ar to automašīna atsavināma par 1750 EUR ieskaitot PVN. 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

 

 



 

1. Atsavināt Krustpils novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu MITSUBISHI 

OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GZ8914,  VIN: JMBXJCW8W8Z404558, pārdodot 

to izsolē ar augšupejošu soli.  

2.  Apstiprināt izsoles nosacījumus:  

2.1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli;  

2.2. Izsoles solis – EUR 50.00;  

2.3. Mantas sākumcena EUR 1750 ieskaitot PVN  

2.4. dalības maksa EUR 10. 

2.5. nodrošinājuma nauda 10% apmērā no mantas sākumcenas. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt kustamās  mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

Deputāts Juris Puriškevičs atstāj sēdes telpu. 

 

 

 

25. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu 

Jautājums izskatīts 11.09.2019. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē K.Brūniņa, lūdz pieteikt kandidātus. 

 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2019.gada 21.augustā 

pieņēma lēmumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2019. gada 9. septembrim. Līdz noteiktajam laikam pašvaldībā netika pieteikts 

neviens vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts.  

Izvērtējot radušos situāciju pašvaldības domei jālemj par pieteikšanas termiņa 

pagarināšanu. Ņemot vērā Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma prasības, kura 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgā novada dome, tad 

izsludinot jaunu pieteikšanas termiņu būtu nepieciešams noteikt dalītu pieteikšanu uz vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja amatu un uz velēšanu komisijas locekļu amatiem. 

  

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 9.pantu un 11.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis 

Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (10  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 7. oktobrim. 

2. Paziņojumā norādīt, ka piesakot kandidātu pieteikumā jānorāda uz kādu amatu piesaka 

kandidātu – uz velēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu vai uz vēlēšanu komisijas locekļa 

amatu.  

3. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un 

pagasta pārvaldes ēkām un publicēt pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

 

 

  

 

Deputāts Kārlis Stars atgriežas sēdes telpā. 

 

 

26. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības un  Līgas Martuzānes  ģimenes ārsta 

2015.gada 12.martā noslēgtajā Telpu nomas līgumā 
 

 Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Krustpils novada pašvaldība un Līgas Martuzānes ģimenes ārsta prakses 2015.gada 

12.martā noslēgtajā Telpu nomas līgumā, Krustpils novada pašvaldība nodevusi nomā 

nedzīvojamās telpas “Kūkas Nr.36”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 55.5 m2 platībā, ar 

telpu lietošanas mērķi- ģimenes ārsta prakses darba nodrošināšanai.  

 2015.gada 12.marta noslēgtā Telpu nomas līgumā (turpmāk- Līgums) darbības termiņš 

ir līdz 2020.gada 31.decembrim. Krustpils novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta 

2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu 

atlases ceturto kārtu”, iesniegusi projektu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana ģimenes ārsta praksē Krustpils novada Kūku ciemā”, projekta numurs 

9.3.20/19/A/082 (turpmāk- projekts). Projekta, kritēriju izpildei nepieciešams grozīt Līguma 

nomas termiņu un nomas maksu  atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu 

Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3., vai 4.nodaļai.  

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1panta pirmā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav 

ilgāks par 30 gadiem. Nomas līgums par Līgas Martuzānes ģimenes ārstu praksi ar  Kūku 

pagasta padomi noslēgts 2005.gada 1.novembrī. 

 Savukārt Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punkts noteic izņēmumus, kas var nepiemērot nedzīvojamo 

telpu nomas izsoli, tostarp saskaņā ar 4.1.apakšpunktu nomas izsoli var nerīkot, ja nomas 

objektu iznomā veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Minēto noteikumu 16.punkts, 

Krustpils novada pašvaldības tiesības  pārjaunot Līgumu, ievērojot  noteikumu 16.punkta 

apakšpunktos noteiktos nosacījumus,  noteikumu 18. punkts noteic, ka Iznomātājam, ievērojot 



sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli)”.  

  Saskaņā ar 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555 „Veselības aprūpes 

pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 18. punktu teritorijas robežas, kurās ģimenes 

ārsts sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nosaka dienests, saskaņojot to ar 

attiecīgo pašvaldību. Līgas Martuzānes ārsta praksei ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības 

aprūpes dienestu. Nacionālā veselības aprūpes dienesta Zemgales teritoriālās nodaļas sarakstā 

tīmekļa vietnē internetāhttp://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-

arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam, ir norādīta ārstniecības iestādes adrese: “Kūkas 

Nr.36”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads.  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Ministru kabineta 2018.gada 

20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punkta 

4.1.apakšpunktu un16., 18., 21., 94., 101., 119.punktu, 2019.gada 29.augusta sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

131) daļas no nekustamā īpašuma Krustpils novadā, Kūku pagastā, Kūkas, “Kūkas Nr. 36” 

tirgus nomas maksas noteikšanu, vērtējumu Nr.169-19, doktorāta telpas 55.5  m2, tirgus nomas 

maksas ir 0.63 ERU/m2  mēnesī, neietverot komunālos un citus papildus maksājumus,  atklāti 

balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs 

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

Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

 1. Pārjaunot starp Krustpils novada pašvaldību   un Līgas Martuzānes ģimenes ārsta praksi, 

reģistrēta Nodokļu maksātāja reģistrā ar kodu [..], 2015.gada 2.martā noslēgto Telpu nomas 

līgumu  55.5 m2 platībā, nomas līgumu ar šādiem nosacījumiem:  

1.1. līguma darbības termiņš – līdz 2025.gada 30.septembrim (ieskaitot);  

1.2. nomas maksa: par ārsta prakses telpām 55.5 m2 platībā 0.63 EUR (nulle euro 63 centi) par 

telpu platības vienu kvadrātmetru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), mēnesī.  

1.3. papildus nomas maksai un komunālo pakalpojumu maksājumiem, proporcionāli 

aizņemamajai platībai nomnieks maksā nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kas tiek uzlikti 

iznomātājam sakarā ar telpu un ēkas izmantošanu vai tiks uzlikti mainoties Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;  

1.4. nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens apgāde, 

kanalizācija, elektroenerģiju) pēc iznomātāja vai attiecīgā pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem 

rēķiniem;  

1.5. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības 

summu - 80,00 eiro, vērtētāja atlīdzība kopsummas pievienojama pie pirmā rēķina. 

izmaiņas līgumā stājas spēkā no 2019.gada 1.novembri  

2. Uzdot juristei  sagatavot un viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās  noslēgt 

vienošanos par grozījumiem ar Līgu Martuzāni ģimenes ārsta praksi 2015.gada 2.marta 

noslēgtajā Telpu nomas līgumā;  

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja lēmuma 2.punktā noteiktā vienošanās netiek noslēgta lēmuma 

2.punktā noteiktajā termiņā.  

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

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā. 

 



  

 

Deputāts Juris Puriškevičs atgriežas sēdes telpā 

 

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.9., 13) “Par nekustamā īpašuma  “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

atsavināšanu”, nodot īpašumu atsavināšanai par  sākumcenu 8500 EUR, ar izsoles soli 200 EUR 

un izsoles reģistrācijas maksu 30 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 3.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2019.gada 5.septembrī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktam nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu. 

 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  8500 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 7650 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 6800 EUR. 

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

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964” 

noteiktā tirgus vērtība 

2019.gada 4.jūnija 

Pirmās izsoles 

sākumcena 

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums) 

 

VZD kadastrālā 

vērtība 2019.gada 

1.janvārī 

6600 8500 7650 2480 

Pēc Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles  komisijas 

ierosinājuma, rīkojama nekustamā īpašuma mutiska otrā izsole ar augšupejošu soli, ar  10 % 

sākumcenas  samazinājumu.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu,  atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11  balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs ( 

1balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt 2019.gada 5.septembra nekustamā īpašuma “Zemturi 1”,  Vīpes  pagasts, Krustpils 

novads,  kadastra Nr. 5696 003 0377,  3.05 ha platībā pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Zemturi 1”,  Vīpes  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  7650 EUR  ar augšupejošu soli.  



3. 3. Noteikt otrās izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 30 EUR, un izsoles 

laiku 2019.gada 7.novembrī, plkst.10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

28. 

Par teksta labojumu 2019.gada19.jūnija domes sēdes protokola Nr.7  lēmuma Nr.17 

otrajā rindkopā 

 Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Informē M.Alksne. 

Pamatojoties uz SIA “Apriņķa mērnieks” 2019. gada 28.augusta iesniegumu par teksta 

labojumu 2019.gada19.jūnija domes sēdes protokola Nr.7  lēmumā Nr.17. Nepieciešams veikt 

labojumu aprakstošās daļas otrās rindkopas pirmajā teikumā: Zemes ierīcības projekts [ ] ar 

kadastra apzīmējumu 5646 008 0049 uzsākts pēc valdes locekļa Kristapa Pētersona [ ]…. 

Atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Veikt labojumu 2019.gada19.jūnija domes sēdes protokola Nr.7  lēmuma Nr.17 “Par zemes 

ierīcības projekta “Dzelmes” apstiprināšanu   aprakstošās daļas otrās rindkopas pirmajā 

teikumā: Zemes ierīcības projekts [ ] ar kadastra apzīmējumu 5646 008 0049 uzsākts pēc 

īpašnieka U. P. [ ]…. 

2. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam. 

 

 

29. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Krustpils novada pašvaldībā  2019. gada 4.septembrī saņemts S. J., personas kods [..], 

rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt viņa deklarēto dzīvesvietu adresē [..], Kūku pagasts, 

Krustpils novads. Pieņemto lēmumu lūdz izsūtīt arī uz adresi [..], Jēkabpils. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka S. J., personas kods [..], no 2015.gada 

2.septembra ir deklarējis dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Saskaņā ar S. J. lūgumu un 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” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis 

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

Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par S. J., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietas adresi [..], Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot S. J.. 

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

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

stāšanās dienas. 

 

 

30. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. Ņ., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils, 

2019.gada 3.septembra iesniegumu ar lūgumu pārskatīt Zemes lietu komisijas 2019.gada 

21.augusta lēmumu Nr.1(protokols Nr.11) ”Par zemes nomas līguma slēgšanu Kūku pagastā” 

un iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0207. V.Ņ. nepiekrīt Zemes lietu 

komisijas lēmumam, jo nebija iespēju, veselības stāvokļa dēļ, šogad sakopt nomāto zemes 

vienību. 

 Zemes  lietu komisija pieņēma lēmumu neiznomāt  V. Ņ., zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  56700010207 ar platību 0,0829 ha. Nekustamo īpašumu D/s “Vārpa Nr.3“, 

kadastra Nr.56700010207 ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka V.Ņ. 2019.gada 6.jūnijā 

iesniedza pašvaldībā iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu  zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu:  56700010207, ar platību 0,0829 ha platībā pēc adreses “Vārpa 3”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 2009.gada februārī Kūku pagasta padome bija noslēgusi lauku 

apvidus zemes nomas līgumu ar V. Ņ., līguma termiņš 2018.gada 31.decembris. 

Pašvaldībā saņemts koperatīva D/S “Vārpa”, reģistrācijas Nr.540300497, juridiskā 

adrese: “Ķepši”, Kūku pagasts, valdes sēdes 2019.gada 7.jūnija protokols, kurā nolemts izslēgt 

V.Ņikoļski no sabiedrības, sakarā ar to, ka neapsaimnieko un neuztur kārtībā īpašumu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā pieejamos Kadastra informācijas sistēmas datus, konstatēts, 

ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  56700010207 ar kopējo platību 0,0829 ha ir 

pašvaldībai piekritīga zeme īpašuma D/s “Vārpa Nr.3“ (kadastra Nr.56700010207) sastāvā. 

Zeme nav uzmērīta, nav ierakstīta zemesgrāmatā. Zemes lietošanas mērķis 0601- Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienība atrodas mazdārziņu teritorijā. Pēc kadastra  

informācijas sistēmas datiem zemes vienība nav apbūvēta, bet apsekojot īpašumu dabā uz tās ir 

būve. V.Ņ. kā zemes nomnieks būvniecību uz zemes vienības nav saskaņojis ar pašvaldību, kas 

klasificējama kā patvaļīga būvniecība. 



Pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienests 2019.gada 3.jūlijā apsekoja īpašumu 

un iesniedza pārbaudes aktu Nr.2019/1. 2019.gada 5.jūlijā pašvaldība nosūtīja V. Ņ. uz 

iesniegumā minēto adresi vēstuli ar pievienoto pārbaudes akta kopiju, ar lūgumu līdz 22.jūlijam 

sakopt teritoriju, un iesniegumu skatīt pēc atkārtotas īpašuma apsekošanas. 

Pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienests 2019.gada 26.jūlijā apsekoja īpašumu 

atkārtoti un iesniedza pārbaudes aktu Nr.2019/2. Konstatēts, ka īpašums nav apsaimniekots. 

2018.gada 1.jūlija MK noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 55.punkts nosaka, ka Nomas līgumu ar nomnieku ir tiesības nepagarināt, 

ja pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma pagarināšanu, 

nomnieks nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tai skaitā 

tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina 

periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai 

nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas 

neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Pašvaldības ieskatā īpašums netiek apsaimniekots 

un bojā ainavu. 

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, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Neiznomāt  V. Ņ., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils, LV-5201,zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu  56700010207  ar platību 0,0829 ha.  

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

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

19, LV-3007). 

 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta „ Stepi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

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

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

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

2019.gada 3.septembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Stepi”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Stepi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, ar 

kadastra numuru 5696 004 0067 uzsākts pēc īpašnieces L. T.  2019.gada 12.jūnija iesnieguma. 

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

apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56960040067– ar platību 4,8 ha, pamatojoties 

uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 12.jūnija lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 8, p.6).  Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960040067, kurai izstrādāts 

zemes ierīcības projekts, pēc kadastra informācijas datiem atrodas dzīvojamā māja ar kadastra 



apzīmējumu 5696 004 0067 001 un piecas saimniecības ēkas.  Līdz projekta izstrādes 

uzsākšanai nekustamā īpašuma “Stepi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0067 

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

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

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

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

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

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0067, platību 4,8 ha  divās 

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

zemes vienību platība : 0,8 ha un  4,0 ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5696 004 0514) – 0,8 ha atstājams nosaukums  un adrese 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.atdalāmai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5696 004 0515) - 4,0 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Stepaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 12.jūnija sēdes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.8,. p.6)  „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes pagastā („Stepi”, Vīpes pagasts, 

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

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts BA Nr.629) 2019.gada 3.septembra iesniegumu par 

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

zemes ierīcības projektu “Stepi”, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

5696 004 0067, atrašanās vieta – Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5696 004 0067, platība 4,8 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5696 004 0514) – 0,8 ha atstāt nosaukumu  un adresi 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5696 004 0515) – 4,0ha piešķirt nosaukumu 

„Stepaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 



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

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta 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  

 

 

32. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.09.2019.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē . 

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. 

 Izskata E. K., personas kods [..], 2019.gada 21.augusta iesniegumu par  dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Jaunā Muiža 4”-

23, Jaunā muiža Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu uz 

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

 Pamatojoties uz: 

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

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

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

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

noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres 

līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir 

atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz 

īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pagarināt  ar E. K.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/17/4 uz vienu gadu, ar 

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

2. Uzdot E. K. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  līgumu 

pagarināšanu. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


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

telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar E. K. uz lēmumā minēto termiņu un tādu pašu 

termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

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

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

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

3007). 

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Informē K.Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 

06.09.2019., iesniedza lūgumu veikt atkārtotu atsavināšanu diviem pašvaldības īpašumiem - 

“Mežavoti 5” un “Mežavoti 2”, kas atrodas Variešu pagastā. 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 2” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas 

atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539164 uz 

Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 77.pants nosaka, 

ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. 

Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības 

īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, bet to īpašuma 

daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā noteiktā kārtība 

atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 4.54 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 003 0122, nosaukumu “Mežavoti 2”, 

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

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539164.  



Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 634 

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

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

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

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

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

novadā, noteikt atsavināšanas cenu 15000 EUR.  

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

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

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

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

„par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis 

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

Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežavoti 

2”, Variešu  pagastā, Krustpils novadā,  kadastra Nr. 5694 003 0122-  4.54 ha platībā, par 

nosacīto cenu 15000 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 7.novembrī plkst.10:20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

34. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 

06.09.2019., iesniedza lūgumu veikt atkārtotu atsavināšanu diviem pašvaldības īpašumiem - 

“Mežavoti 5” un “Mežavoti 2”, kas atrodas Variešu pagastā. 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 5” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas 

atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539150 uz 

Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 77.pants nosaka, 

ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. 

Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības 



īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, bet to īpašuma 

daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā noteiktā kārtība 

atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu.  

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

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

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539150.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 1731 

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

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

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

Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

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

novadā, noteikt atsavināšanas cenu 25000 EUR.  

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

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

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

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

„par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis 

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

Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežavoti 

5”, Variešu  pagastā, Krustpils novadā,  kadastra Nr. 5694 004 0111-  7.9 ha platībā, par 

nosacīto cenu 25000 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 7.novembrī plkst.10:10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 



35. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Informē K.Brūniņa. 

Izskata 2019.gada 16.septembra saņemto D. R., iesniegumu, kurā lūdz lauzt dzīvojamo 

telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 7-41/19/3 ar 2019.gada 31.augustu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka ar  

Iesniedzēju noslēgts  2019.gada 1.martā Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr. 7-41/19/3.  Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja, iesniegto iesniegumu ir saskaņojusi, 

dzīvoklis ir atbrīvots. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 19.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt 2019.gada 1.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 7-41/19/3 ar D. R., ar 2019.gada 31.augustu. 

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

par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

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

juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

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

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). 

 

 

36. 

Par uzturēšanas klases izmaiņām  pašvaldības ielām un ceļiem 

Ziņo K.Brūniņa. 

  2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224  “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli “  noteikts, ka pašvaldības autoceļa 

uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti. 2019.gada 31.jūlijā  

no Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” ir saņemti uzturēšanas darbu pārbaudes 

ziņojumi par Krustpils novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu, kuros norādīts  uz uzturēšanas 

klases neatbilstību atsevišķām ielām un autoceļiem. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.224 

2.pielikumā norādīto – ja vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits 

diennaktī) ir no 100 līdz 449, vietējiem autoceļiem nosakāma uzturēšanas klase: C. Minēto 

noteikumu 6.1.2.punkts nosaka, ka autoceļu uzturēšanas klases pašvaldību autoceļiem apstiprina 

attiecīgā pašvaldība. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un  ņemot vērā 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, atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Noteikt uzturēšanas klasi C ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezonā un vasaras 

sezonā sekojošiem Krustpils novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā iekļautajiem 

autoceļiem un ielām : 

Kūku pagastā:  Nr.6-2 “Vārpa-Domāni -Karjers” posmā no 0,0 km līdz 1,5 km, 

                         Nr.6-67 “A/c”Jēkabpils-Rēzekne”- Piepilsēta”; 

Atašienes pagastā: Nr. 4-3 “Atašiene-Joksti-Zalāni”, 

                               Nr.12 Māras iela, 

                               Nr.9 Lauku iela; 

Vīpes pagastā: Nr.2 Vārkaļu iela , 

                        Nr.1  Neretas iela, 

                        Nr.3  Jaunā iela; 

Krustpils pagastā: Nr.1-1    Prižu avēnija – Šaurītes, 

                              Nr.1-17  Kazubrenči -Stacija, 

                              Nr.1-34  Lidlauka ceļš, 

                              Nr.3 Braslavas iela, 

                              Nr.8 Centra iela, 

                              Nr.60 Strazdiņu iela, 

                              Nr.27 Prižu avēnija.  

 

Sēdi slēdz plkst.11.30 

 

Sēdes vadītāja                                                                                   K.Brūniņa 

19.09.2019. 

 

Sēdes protokolētāja                                                                               R.Ivanova 

19.09.2019. 

 

 


