
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2017.gada 15.novembrī                                                                                              Nr. 20 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas  vadītājas p.i. Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne,  finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, 

Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Bāriņtiesas locekles Inta Poļevska. 

 

Uzaicinātas personas:   

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  Dace Telšinska, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Sandra Ziediņa.  

 

Preses pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane  

 

Sēdē nepiedalās 

Mārtiņš Felss – attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

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

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

nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 
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Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas locekles Atašienes pagastā 

ievēlēšanu 

2. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku 

pagastā ievēlēšanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/12 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

4. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/13 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 

Krustpils novadā” 

5. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/14 “Par Krustpils 

novada sociālajiem pabalstiem” 

6. Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu apstiprināšanu  

7. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu 

futbola čempionātā 

8. Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti 

9. Par līdzfinansējumu projekta realizācijai biedrībai Jāņa Āboliņa sporta klubs 

10. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu 

11. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

12. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

13. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

14. Par apbūves tiesību nodibināšanu un  nekustamo  īpašumu atpirkšanu gājēju un 

veloceliņa projektēšanai Krustpils pagastā 

15. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/15 “Par 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem” 

16. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/16 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/3 

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem 

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā”” 

17. Par pārstāvju deleģēšanu izglītības iestāžu padomēs  

18. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

koplietošanas novadgrāvjiem Mežāres pagastā 

19. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam – 

“Daugavieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

20. Par telpu piešķiršanu ārkārtas situācijas gadījumos 

21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

25. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

26. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

27. Par pašvaldības ielu un ceļu  saraksta apstiprināšanu. 

28. Par medību tiesību nomu Mežāres pagastā 



 
 

29. Par zemes ierīcības projekta „Rožlejas” apstiprināšanu 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumos  

32. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  „Viesuļi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

33. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  ar mežaudzi „Aiviekstes 

mežs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 

34. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Ļūļāki” apstiprināšanu 

 

 

K.Pabērzs informē par saņemto iesniegumu, kas saistīts ar bāriņtiesas iekšējo darbību. 

Lūdz deputātiem izteikt priekšlikumus par to, kā skatīt darba kārtības pirmo un otro jautājumu. 

Jautā K.Stars, atbild K.Pabērzs. 

K.Brūniņa ierosina abus jautājumus izskatīt pēc sagatavotā lēmumprojekta, bet 

iesniegumā minēto skatīt citreiz. 

Citu priekšlikumu nav. 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Spēks informē par galvenajiem darbiem, kas paveikti iepriekšējā 

mēnesī: 

 Notikusi novada struktūrvienību un administrācijas darbinieku izvērtēšana. 

 Tikšanās ar Latvenergo par elektrotīklu trīsgades plānu realizāciju, kurā viņi 

informēja par saviem nākotnes plāniem.  Informācija nodota pagastu pārvaldēm. 

Nepieciešams domāt par izmaksu samazināšanu. 

 Dalība Atašienes kultūras nama būvniecības gaitas sapulcēs. Būvdarbi ir ieilguši, 

bet tiek solīts līdz 20.decembrim darbus pabeigt. 

 Tikšanās ar Jēkabpils pilsētas Domes pārstāvjiem par pansionāta izcenojumu. 

 Tikšanās ar pārvalžu vadītājiem un  administrāciju, kuras laikā pārrunāti aktuālie 

jautājumi. Šādas tikšanās tiks turpinātas reizi mēnesī. 

 Noslēgts līgums ar Valsts mežiem, par smilts materiāla pirkšanu. 

 Piemiņas stēles atklāšana pie Sūnu pamatskolas.  

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Jautā E.Serkova, atbild K.Brūniņa, papildina K.Pabērzs. K.Brūniņa lūdz sabiedrisko 

attiecību speciālistei apkopot ziņas, kādas grāmatas izdotas par Krustpils novadu. V.Stiebriņa 

ierosina apkopot šādu informāciju arī par filmām. Izsakās K.Pabērzs. 

K.Pabērzs informē par ceļu remontdarbiem. Notiek debates par ceļu pārbūves projektiem. 

Debatēs piedalās P.Gravāns, K.Stars, K.Pabērzs, R.Spēks. Savu viedokli izsaka K.Stars un 

P.Gravāns. K.Pabērzs ierosina izvērtēt situāciju, lai to varētu uzlabot. 

 

 

 

 

 



 
 

1. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

priekšsēdētājas, bāriņtiesas locekles Atašienes pagastā ievēlēšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludināja atklātu pretendentu 

konkursu uz Krustpils novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

locekļa Atašienes pagastā amatu. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu Pašvaldība izprasīja no Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo 

triju gadu periodā. 

Šī gada 3.novembrī saņemts Inspekcijas atzinums Nr.1-5/4709 par bāriņtiesas darbību. 

Atzinuma rezolutīvajā daļā minēts, “ka, lai arī atsevišķu lietu kontekstā konstatējamas 

nepilnības vai trūkumi, bāriņtiesa to novēršanai ņēmusi vērā VBTAI sniegtos ieteikumus un 

veikusi darbības savas kompetences ietvaros bērnu tiesību un tiesisko interešu nodrošināšanai. 

Vienlaikus, pamatojoties uz bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudē konstatēto, kā arī, 

vērtējot atsevišķu lietu materiālus, secināms, ka bāriņtiesa savā darbībā ievēro VBTAI 

izstrādātos metodiskos materiālus un sadarbojas ar VBTAI problēmsituāciju risināšanā. 

Tostarp, VBTAI norāda, ka bāriņtiesa nepieciešamības gadījumā konsultējas VBTAI un saņem 

metodiskos ieteikumus, lai pēc iespējas kvalitatīvi nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību 

pašvaldībā. 

Kopumā uzskatāms, ka bāriņtiesa darbojas savas kompetences ietvaros, lai nodrošinātu 

bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību”. 

Noslēdzoties pieteikšanās termiņam tika izvērtēti pretendentu pieteikumi un uzaicināti divi 

pretendenti, kas atbilda Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām, uz Amatpersonu un 

amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas sēdi. 

Uzklausot un izvērtējot abus pretendentus, Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas 

komisijas 2017.gada 8.novembra sēdē pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.11, 1.punkts) uz 

domes sēdi ievēlēšanai Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas locekļa 

Atašienes pagastā amatā virzīt Daci Telšinsku, personas kods [..]. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem”.  

Dace Telšinska ir pašreizējā bāriņtiesas priekšsēdētāja un veic savus pienākumus atbilstoši 

savai kompetencei.  

Ņemot vērā Inspekcijas 2017.gada 3.novembra atzinumu Nr.1-5/4709, saskaņā ar 

Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas 2017.gada 8.novembra sēdē pieņemto 

lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 1.punkts) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot „par” –  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome  nolemj: 

 

Ievēlēt Daci Telšinsku, personas kods [..], par Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju, bāriņtiesas locekli Atašienes pagastā ar vienu slodzi uz pieciem gadiem no 

2018.gada 7.maija līdz 2023.gada 6.maijam. 

 



 
 

 

 

2. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

priekšsēdētājas vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku pagastā ievēlēšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild S.Ziediņa. Jautā E.Serkova, atbild S.Ziediņa. 

Jautā A.Vetere, satbild S.Ziediņa. 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludināja atklātu pretendentu 

konkursu uz Krustpils novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) priekšsēdētāja vietnieka, 

bāriņtiesas locekļa Kūku pagastā amatu. 

Noslēdzoties pieteikšanās termiņam tika izvērtēti pretendentu pieteikumi un uzaicināti divi 

pretendenti, kas atbilda Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām, uz Amatpersonu un 

amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas sēdi. 

Uzklausot un izvērtējot abus pretendentus, Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas 

komisijas 2017.gada 8.novembra sēdē pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.11, 2.punkts) uz 

domes sēdi ievēlēšanai Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces, bāriņtiesas 

locekļa Kūku pagastā amatā virzīt Sandru Ziediņu, personas kods [..]. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem”.  

Sandra Ziediņa ir pašreizējā bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece un veic savus pienākumus 

atbilstoši savai kompetencei.  

Saskaņā ar Amatpersonu un amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas 2017.gada 8.novembra 

sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 2.punkts) un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 

balss), Krustpils novada dome  nolemj: 

 

Ievēlēt Sandru Ziediņu, personas kods [..], par Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieci, bāriņtiesas locekli Kūku pagastā ar 0,7 (nulle komats septiņām) 

slodzēm uz pieciem gadiem no 2018.gada 7.maija līdz 2023.gada 6.maijam. 

 
 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/12 

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

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

pašvaldībā” 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 

un Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 



 
 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/12  “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 mājas lapā 

internetā. 

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

 

 
 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/13 

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

noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Krustpils novadā” 

 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 

un Finanšu komitejas sēdē. 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/13  “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu 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 mājas lapā 

internetā. 

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

 

 



 
 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/14 “Par 

Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 

un Finanšu komitejas sēdē. 

 

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, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu, atklāti balsojot  „par” –  Kārlis 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/14  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 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 mājas lapā 

internetā. 

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

 

 

Lēmuma projektu sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja B. Dzelme 

 

 

6. 

Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu apstiprināšanu  
 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta “c” apakšpunktu, likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, Ministru kabineta 

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,   

atklāti balsojot  „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome  nolemj:  

1. Noteikt sekojošus komunālo pakalpojumu tarifus bez PVN Krustpils novadā: 

1.1.  aukstais ūdens 0,94 EUR/m
3
; 

1.2.  aukstais ūdens vienam cilvēkam mēnesī 3,38 EUR; 

1.3.  kanalizācija 1,06 EUR/m
3
; 



 
 

1.4.  kanalizācija vienam cilvēkam mēnesī 3,82 EUR; 

1.5.  aukstais ūdens par vienu liellopu mēnesī  2,82 EUR; 

1.6.  aukstais ūdens par vienu jaunlopu mēnesī  0,94 EUR. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai informāciju par komunālo pakalpojumu maksas jauno 

tarifu apstiprināšanu ievietot īres un komunālo pakalpojumu kārtējā rēķinā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 2013.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.21, 15.punkts) “Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu apstiprināšanu euro 

valūtā”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada  1. maiju. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības komunālās saimniecības 

nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns. 

 

Balsojumā nepiedalās J.Puriškevičs. 

 

 

7. 

Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu 

futbola čempionātā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, skaidro L.Zalāne, papildina K.Pabērzs. 

 

2017. gada 23. oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts G. J. iesniegums ar 

lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt komandas “Krustpils Juniori” dalību Jēkabpils pilsētas 

atklātajā telpu futbola čempionātā, apmaksājot dalības maksu 242 EUR. 

Čempionātu organizē SK Jēkabpils Lūši un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils 

sporta centrs. 

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

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

Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  

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

 

Piešķirt atbalstu 242 EUR apmērā futbola komandai “Krustpils Juniori” dalības maksas 

segšanai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu futbola čempionātā, novirzot finansējumu no sporta 

pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Egils Jaksons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 
 

 

8. 

Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

E.Serkova jautā vai pašvaldībai paredzēts viens grāmatas eksemplārs? D.Turkopole 

skaidro, ka tas nav paredzēts, tikai grāmatā būs norāde uz atbalstītājiem. K.Brūniņa ierosina, ka  

varētu iekļaut līgumā nosacījumu par grāmatas dāvināšanu pašvaldībai. 

Izsakās E.Serkova, K.Pabērzs, V.Stiebriņa, D.Turkopole, K.Stars, E.Serkova. 



 
 

D.Turkopole secina, ka, ja pašvaldība vēlas saņemt grāmatu, tad nepieciešams šo 

nosacījumu ierakstīt lēmumā. 

Izsakās K.Pabērzs, K.Brūniņa, V.Stiebriņa. K.Brūniņa ierosina lūgt 3 grāmatas. Izsakās 

V.Stiebriņa, L.Zalāne, D.Kalve, D.Turkopole, K.Pabērzs, E.Serkova, K.Brūniņa. 

Deputāti vienojas papildināt lēmumu ar punktu, ka, slēdzot līgumu par finansējuma 

piešķiršanu, paredz, ka Krustpils novada pašvaldība  saņem grāmatas “Vilhelms Purvītis – 

ainavu gleznotājs (1890-1910)” vienu eksemplāru. 

 

2017. gada 3. novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt Vilhelma Purvīša daiļradei veltītas grāmatas izdošanu. V. Purvītis bijis 

pazīstams mākslinieks, ainavu gleznotājs Vakareiropā pirms vairāk nekā 100 gadiem. Grāmatu 

“Vilhelms Purvītis – ainavu gleznotājs (1890-1910)” iecerēts izdot 200 eksemplāros (latviešu 

un krievu valodā). Kopējās izmaksas grāmatas izdošanai ir plānotas ap 5 000 EUR. Grāmatu 

plānots izdot SIA Latgales druka. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot  „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Piešķirt atbalstu 100 EUR apmērā, finansējumu novirzot no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem, apmaksu veicot pēc iesniegtā rēķina. 

2. Slēdzot līgumu par finansējuma piešķiršanu, paredzēt, ka Krustpils novada 

pašvaldība  saņem grāmatas “Vilhelms Purvītis – ainavu gleznotājs (1890-1910)” 

vienu eksemplāru. 

 

 

9. 

Par līdzfinansējumu projekta realizācijai biedrībai Jāņa Āboliņa sporta klubs 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

2017. gada 9. oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” LEADER projekta “Biedrības 

“Jāņa Āboliņa sporta klubs” infrastruktūras attīstība bērnu, jauniešu un sieviešu aktīvai atpūtai” 

realizācijai. Projekts ir apstiprināts ar LAD lēmumu Nr.05.6-11/17/919. Kopējās projekta 

izmaksas ir 30 000 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 27 000 EUR un finansējuma saņēmēja 

līdzfinansējums 10% jeb 3 000 EUR. 

Krustpils novada pašvaldības NVO komisija ir atbalstījusi 1 500 EUR līdzfinansējumu, 

projekta apstiprināšanas gadījumā. 

Biedrība lūdz piešķirt finansējumu 1 500 EUR apmērā.   

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.),    

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  

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

 

Piešķirt finansējumu 1500 EUR apmērā, finansējumu novirzot no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 



 
 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Stars  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 
 

10. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Jāņa Kregera iesniegums ar lūgumu, atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas un 

izslēgšanu no vēlēšanu komisijas sastāva. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma (turpmāk – Likums) 11.panta pirmo daļu vēlēšanu komisijas loceklis var 

izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai 

novada domei. Saskaņā ar Likuma 11.panta ceturto daļu, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu 

darbību komisijā ir izbeidzis, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta 

uzaicināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Republikas 

pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pantu, 11.panta 

ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija 

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

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

 

1. Izbeigt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Kregera darbību 

Krustpils novada vēlēšanu komisijā. 

2. Uzaicināt komisijas locekļa kandidātu Līgu Vīksnu darboties Krustpils novada 

vēlēšanu komisijā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. 

 
 

 

11. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības 

apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 2017.gada 31.oktobra 

Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 



 
 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Atašienes kultūras nama folkloras kopas “Vīraksne” dalībniecei Ritai 

Seņkovai par kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 
 

12. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības 

apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 2017.gada 31.oktobra 

Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu pensionētai ģimenes ārstei Ļubovai Veikšānei par ilggadēju ieguldījumu 

medicīnā. 

 

 

13. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības 

apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 2017.gada 31.oktobra 

Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Sūnu pamatskolas skolotājai, bibliotekārei Skaidrītei Neimanei par ilggadēju 

ieguldījumu izglītībā. 
 

 

14. 

Par apbūves tiesību nodibināšanu un  nekustamo 

 īpašumu atpirkšanu gājēju un veloceliņa projektēšanai Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo I.Stupāne. 

I.Stupāne skaidro, ka pašvaldība savā īpašumā veic apbūvi, tāpēc lūdz precizēt lēmuma 

1.punktā tabulā 1., 8.punktu. Var šeit tabulā pielikt paskaidrojumu vai arī šos divus tabulas 

punktus likt kā lēmuma 4.punktu, precizējot tālāko numerāciju.   

Jautā K.Brūniņa, atbild I.Stupāne. 



 
 

Izsakās P.Gravāns, K.Brūniņa. Tiek  atbalstīts priekšlikumu, ka arī šos divus tabulas 

punktus liek kā lēmuma 4.punktu, precizējot tālāko numerāciju.   
 

Projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve  no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” (turpmāk 

–projekts) ietvaros paredzēta vairāku apbūves tiesību līguma slēgšana un nekustamo īpašumu 

atpirkšana no nekustamo īpašumu īpašniekiem. Gajēju un veloceliņš, atzīstams par ceļu (ielu) 

infrastruktūras uzlabojumu, nepieciešams sabiedrības vajadzībām, lai  uzlabotu ceļa satiksmes 

dalībnieku – gājēju un velobraucēju drošību. 

Realizējot projektu Krustpils novada pašvaldībai nepieciešams: 

1)  noslēgt apbūves tiesību līgumus ar sekojošiem īpašniekiem: 

 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Par nepieciešamo 

platību m
2 

1. A. B. “Ksaversi”, Nr.5668 006 

0308,  

kad.apz.56680060419 

kad.apz.56680060418 

 

 

1260 

260 

2. R. Š. “Kalnāres”, Nr.56680060075, 

Kad.apz.56680060078 

 

210 

3. SIA “Selko īpašumi” “Rājumi”, Nr. 56680060013 4290 

4. M. Z. “Apsītes”, Nr. 56680060019 630 

5. R. K. “Ormaņi” Nr.56680060346 260 

6. Tirgoņu 7, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Zelķu Muiža”, Nr. 

56680060126, 

kad.apz.56680060126 

 

 

250 

7. A. N. “Pakalniņi”, Nr. 

56680060026 

780 

8. A. S. ½ un J. P. 1/2 “Daugaviņas”, 

Nr.56680060119, 

k.apz.56680060121 

 

 

900 

9. M. D. “Oļukalni”, Nr. 56680060115 200 

10. P. D. “Asmaņi”, Nr.56680060116, 

kad.apz.56680060117 

420 

 

11. A. M. “Rozes”, Nr. 56680060043 450 

12. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Ārijas Elksnes iela Jēkabpilī, 

Nr. 56010017122; 

Rīgas iela Jēkabpilī Nr. 

56010017129 

305 

 

25 

 

2) un iegūt  īpašumā (atpērkot) no īpašniekam piederošā nekustamā īpašuma atdalītos  

zemi: 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Atdalāmā un 

iegūstamā platību m
2
 

1. I. A. ½ un D. V. ½  “Krasta Dzeņi”, Nr. 

56680060287 

864 

2. A. Ā. “Zvidzāni 3”, 

Nr.56680060124, 

kad.apz.56680060125 un  

56680060124 

 

 

800 

470 



 
 

3. D. A. “Cimdiņi”, Nr. 56680060296,  

Kad.apz. 56680060338 

560 

 

3)   veikt īpašumu maiņu ar pašvaldības īpašuma esošu līdzvērtīgu īpašumu 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Atdalāmā un 

iegūstamā platību m
2
 

1. A. F. “Rugāji”, Nr.56680060133, 

kad.apz. 56680060135 un  

56680060134 

 

 

775 

380 

 

 

4) Atļaut apbūvēt Krustpils novada pašvaldības zemes vienības daļu  : 

N.p.k. Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Par nepieciešamo 

platību m
2 

1. “Daugavieši”, Nr.5668 006 

0330  

1840 

2. “Zvidzāni-Birstalas”, 

Nr.56680060466 

17 

 

Krustpils novada pašvaldībai ar augstāk minētiem nepieciešamiem īpašumiem apbūves 

tiesību līguma slēgšana, atpirkšana un maiņa nepieciešama funkciju veikšanai, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 3.pantu, Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.,3.pantu, 8.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par 

sabiedrības vajadzībām atsavināmo īpašumu” Civillikuma  1129.
1
 -1129.

9
 pantiem,  atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 

balss), Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Slēgt apbūves tiesību līgumus bez samaksas vai ar samaksu ar sekojošiem 

īpašniekiem: 

 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Par nepieciešamo 

platību m
2 

1. A. B. “Ksaversi”, Nr.5668 006 

0308,  

kad.apz.56680060419 

kad.apz.56680060418 

 

 

1260 

260 

2. R. Š. “Kalnāres”, Nr.56680060075, 

Kad.apz.56680060078 

 

210 

3. SIA “Selko īpašumi” “Rājumi”, Nr. 56680060013 4290 

4. M. Z. “Apsītes”, Nr. 56680060019 630 

5. R. K. “Ormaņi” Nr.56680060346 260 



 
 

6. Tirgoņu 7, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Zelķu Muiža”, Nr. 

56680060126, 

kad.apz.56680060126 

 

 

250 

7. A. N. “Pakalniņi”, Nr. 

56680060026 

780 

8. A. S. ½ un J. P. 1/2 “Daugaviņas”, 

Nr.56680060119, 

k.apz.56680060121 

 

 

900 

9. M. D. “Oļukalni”, Nr. 56680060115 200 

10. P. D. “Asmaņi”, Nr.56680060116, 

kad.apz.56680060117 

420 

 

11. A. M. “Rozes”, Nr. 56680060043 450 

12. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Ārijas Elksnes iela Jēkabpilī, 

Nr. 56010017122; 

Rīgas iela Jēkabpilī Nr. 

56010017129 

305 

 

25 

 

2. Atpirkt no īpašniekiem, no viņiem piederošā nekustamā īpašuma atdalītos  zemi: 

 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Atdalāmā un 

iegūstamā platību m
2
 

1. I. A. ½ un D. V. ½  “Krasta Dzeņi”, Nr. 

56680060287 

864 

2. A. Ā. “Zvidzāni 3”, 

Nr.56680060124, 

kad.apz.56680060125 un  

56680060124 

 

 

800 

470 

3. D. A. “Cimdiņi”, Nr. 56680060296,  

Kad.apz. 56680060338 

560 

 

3. Organizēt maiņu ar pašvaldības īpašuma esošu līdzvērtīgu īpašumu starp īpašnieku un 

pašvaldību: 

N.p.k. Īpašnieks/lietotājs vārds, 

uzvārds, nosaukums 

Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Atdalāmā un 

iegūstamā platību m
2
 

1. A. F. “Rugāji”, Nr.56680060133, 

kad.apz. 56680060135 un  

56680060134 

 

 

775 

380 

 

 

4. Atļaut apbūvēt Krustpils novada pašvaldības zemes vienības daļu  : 

N.p.k. Nosaukums/Kadastra Nr. un 

īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

Par nepieciešamo 

platību m
2 

1. “Daugavieši”, Nr.5668 006 

0330  

1840 

2. “Zvidzāni-Birstalas”, 

Nr.56680060466 

17 

 

5. Apbūves tiesība stājas spēkā, kad apbūves tiesīgais to ir nostiprinājis zemesgrāmatā. 



 
 

6. Lēmuma 1., 2., 3.punkta saistīto darbību līgumus pilnvarots parakstīt Krustpils novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 

 

Iziet deputāts K.Stars 

 

15. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/15  

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem” 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto 

daļu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

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

Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/15  “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” 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 mājas lapā 

internetā. 

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

 

 

 

16. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

Nr. 2017/16  “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža"  

sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta 

Jaunās muižas ciemā”” 
 

Jautājums izskatīts 08.11.2017.  Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Saistošo noteikumu regulējuma nepieciešamība izriet no Ministru kabineta 2008.gada 

28.jūlija noteikumu Nr. 606 ”Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Vadlīnijas Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros iesniegto projektu iesniegumu 

vērtētājiem par projekta iesnieguma pielikumā pievienotajā pakalpojumu (sabiedrisko 

pakalpojumu) līgumā, pārvaldes lēmumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos iekļauto 



 
 

nosacījumu atbilstības vērtēšanu normatīvajos aktos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 

noteiktajām prasībām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta “c” apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 

17.panta otro un ceturto daļu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/16  “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem 

maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās 

muižas ciemā”” 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 mājas lapā 

internetā. 

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

 
 

Sēdes telpā atgiežas deputāts K.Stars 

 

17. 

Par pārstāvju deleģēšanu izglītības iestāžu padomēs  

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 

 

V.Stiebriņa lūdz deleģēt Krustpils pamatskolas padomē Aiju Veteri. 

Jautā I.Jaševs, atbild V.Stiebriņa. 

D.Kalve norāda, ka sazinājusies ar arodbiedrības juristiem, kuri sniedza skaidrojumu. 

D.Kalve ierosina Sūnu pamatskolas padomē deleģēt Kārli Staru. Izsakās K.Brūniņa, K.Pabērzs. 

Skaidro I.Jaševs. 

Izsakās V.Stiebriņa, V.Golubevs, K.Stars. 

P.Gravāns jautā par balsošanas kārtību. Skaidrojumu sniedz I.Jaševs. 

Izsakās P.Gravāns, K.Brūniņa, V.Stiebriņa. 

 

 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Sūnu pamatskolas direktores Valdas Kalniņas-

Vītolas iesniegums ar lūgumu izvirzīt Krustpils novada domes pārstāvi Sūnu pamatskolas 

izglītības iestādes padomei 2017./2018. mācību gadam. 

 

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

pirmās daļas 27.punktu un Izglītības likuma 31.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Vija Stiebriņa (8  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  

nolemj: 



 
 

 

1. Deleģēt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu padomju sastāvos deputātus: 

1.1.  Pēteri Gravānu – Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas padomē; 

1.2.  Aiju Veteri – Krustpils pamatskolas padomē; 

1.3.  Vladimiru Golubevu – Mežāres pamatskolas padomē; 

1.4.  Kārlis Staru – Sūnu pamatskolas padomē; 

1.5.  Daci Vītolu – Variešu sākumskolas padomē; 

1.6.  Juri Puriškeviču – Vīpes pamatskolas padomē. 

2.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Pēteris Gravāns, Aija Vetere, Vladimirs Golubevs, 

Kārlis Stars, Dace Vītola, Juris Puriškevičs  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 
 

18. 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

koplietošanas novadgrāvjiem Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Pamatojoties uz Mežāres pagasta pārvaldes iesniegumu paredzēts piešķirt pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu novadgrāvim ar ŪSIK kodu 4316821:01 

un novadgrāvim ar ŪSIK kodu 4316821:03 līdz Krustpils novada robežai. 

Lai regulētu ūdens režīmu Krustpils novada Mežāres ciemata teritorijā un nodrošinātu 

pašvaldībai nozīmīgas koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un 

uzturēšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, 

Meliorācijas likuma 1.panta pirmās daļas 5.¹ punktu, 22.¹ panta pirmo daļu un 22.² panta pirmo 

un trešo daļu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

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

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu novadgrāvim 

ar ŪSIK kodu 4316821:01. 

2. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu novadgrāvim 

ar ŪSIK kodu 4316821:03 posmā līdz Krustpils novada robežai. 

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas informēt 

par pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusa piešķiršanu valsts 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu zemes vienību, kuru robežās atrodas 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, īpašniekiem. 

5. Uzdot Attīstības nodaļai uzsākt ELFLA projekta sagatavošanu par pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas ar ŪSIK kodu 4316821:01 (posmā no valsts vietējā 

autoceļa V781 “Jaunā muiža – Ratītes - Mežāre” līdz Krustpils novada pašvaldības 

īpašumam “Krustceles” ieskaitot, posmā un pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas ar ŪSIK kodu 4316821:03 daļai līdz Krustpils novada robežai 

atjaunošanu. 

 



 
 

Izsakās K.Pabērzs.  

K.Stars norāda, ka šī būs pirmā pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma. Varbūt vajag 

pārskatīt un risināt arī citos pagastos šo jautājumu. 

Izsakās K.Pabērzs. 
 
 

 

19. 

Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam – “Daugavieši”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam:  “Daugavieši” (kadastra apzīmējums 5668 

006 0330), Krustpils pagasts, šobrīd ir jānosaka  piekļuve (piebraukšanas) iespēja par labu  I. 

A. un D. V. nekustāmajā īpašumā ar nosaukumu “Krasta Dzeņi” ar kadastra numuru: 5668 006 

0285, ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0287.  

 Ceļa servitūts nodibināms, jo izstrādājot ierīcības  projektu nekustamajam īpašumam 

“Krasta Dzeņi”, Krustpils pagastā, kadastra numurs 5668 006 0285, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0287, veloceliņa projektēšanas vajadzībām, īpašniekiem zūd piekļuve 

pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0287. 

Pastāvot šiem apstākļiem un  saskaņā ar LR likuma “Par autoceļiem” 6.
1
pantu “Ceļa servitūts”: 

(1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, 

šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai 

ierīkot tos no jauna. 

(2) Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta 

nodibināšanu izskata tiesa. 

1. Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo 

ceļu, bet saskaņā Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas 

spriedumu, ar līgumu vai testamentu. 

2. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar LR likuma “Par autoceļiem” 6.
1
pantu pirmo daļu, 

Civillikuma 1156., 1231 un 1235.pnatu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

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

Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars 

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

1. Nodibināt reālservitūtu- ceļa servitūtu Krustpils novada pašvaldības zemes 

gabalam “Daugavieši” (kadastra apzīmējums 5668 006 0330), par  labu nekustamajām īpašumā 

“Krasta Dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0287, saskaņā ar ceļa servitūtu skici.  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas – juristei I.Stupānei sagatavot Līgumu par 

reālservitūta nodibināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu nams, 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.  
 
 
 
 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 
 

20. 

Par telpu piešķiršanu ārkārtas situācijas gadījumos 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2017.gada 27.oktobra  saņemto Lauku atbalsts dienesta (turpmāk -Dienests) 

Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (turpmāk- Pārvalde), vēstuli Nr. 05.2-

11/17/1341 “Par iespēju piešķirt telpu ārkārtas situācijas gadījumā”, kurā lūdz rast iespēju 

piešķirt telpas Krustpils novada pašvaldības administrācijās ēkā – Rīgas iela 150 A, Jēkabpilī.  

Iesniegumā norāda, ka telpa nepieciešama iespējamā krīzes situācijā, lai nodrošinātu Pārvaldes 

darbību, kurā varētu izvietot 10 darbiniekus, 10 datorpieslēgumus, vietu serverim. 

 Krustpils novada pašvaldība, Pārvaldes darbības nodrošināšanai ārkārtas gadījumos, var 

piešķirt telpas Nr. 56 daļu 65.5 m
2 

platībā, kura atrodas Krustpils novada administratīvā ēkā, 

otrajā stāvā – pēc adreses: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Telpa tiek nodota uz patapinājuma 

līguma, pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības administratīvā ēkā, otrajā stāvā telpas Nr. 56 daļu 65.5 

m
2 

platībā, pēc adreses: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Lauku atbalsts dienesta Viduslatvijas 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldei  ārkārtas situācijas gadījumos,  lai nodrošinātu 

Pārvaldes darbību.  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot līgumu. 

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

 
 

21. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs. 

 

Izskata 2017.gada 23.oktobra Dz. A., personas kods [..], adrese: “[..]”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads iesniegumu, ar kuru viņa  lūdz piešķirt dzīvokli Kūku ciema centrā. 

Izvērtējot  pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu, kā arī Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

saskaņojumu,  piešķiramas  īres tiesības vispārējā kārtībā uz dzīvokli Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā 

“Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz  3 

mēnešiem. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka iesniedzēja adrese - ““[..]”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, deklarēta no 20.10.1978. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 



 
 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  12.panta 

pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

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

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  

nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā Dz. A., uz dzīvokli Nr. 2 

daudzdzīvokļu mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads uz  3 

mēnešiem  ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu. 

2. Dz. A., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja Dz. A., 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar Dz. A., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu.    

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). 

      

 

22. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata I. K., personas kods [..], 2017.gada 01.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 6-41/17/18  no 2017.gada 01.novembra. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  uzlicis saskaņojumu, 

norādot, ka piekrīt pagarināt  līgumu  uz vienu gadu, jo pilda līguma saistības. 

 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,  

- 01.11.2017. I. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.1-11.1/17/2315) par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas 

īres līguma termiņš,  



 
 

-  Līguma Nr. 6-41/17/18, 3.2.2.apakšpunktu,    īrniekam tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu. 

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis 

Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Pagarināt no 2017.gada 01.novembra ar I. K. uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres  un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/17/18 , uz vienu istabu (Nr.2 -23.5 kv.m.platībā) 

komunālajā dzīvoklī, dzīvokli Nr.21 dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkas, Kūku pagastā. 

2. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju sagatavot un parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/17/18  pagarināšanu ar I. 

K.. 

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

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

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

LV-3007). 
 

23. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata A. R., personas kods [..], 2017.gada 31.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 6-41/17/17 no 2017.gada 01.novembra. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  uzlicis saskaņojumu, 

norādot, ka piekrīt pagarināt  līgumu  uz trīs mēnešiem, jo ir izveidojies neliels parāds. 

 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,  

- 31.10.2017. A. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.11.2017. ar Nr.2.1-

11.1/17/2316) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņš,  

-  Līguma Nr. 6-41/17/17, 3.2.2.apakšpunktu,    īrniekam tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis 

Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

1. Pagarināt no 2017.gada 01.novembra ar A. R. uz trīs mēnešiem dzīvojamās telpas īres  

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/17/17 , uz vienu istabu (Nr.1 -15.9 kv.m.platībā) 

komunālajā dzīvoklī, dzīvoklī Nr.21 dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkas, Kūku pagastā. 



 
 

2. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju sagatavot un parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/17/17  pagarināšanu ar 

Andri Rubuli. 

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

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

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

LV-3007). 

 

24. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2017.gada 12.oktobra L. V., personas kods [..], adrese: [..], Variešu pagasts, 

Krustpils novads, iesniegumu, ar kuru viņa  lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.3 

Variešos”-2, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā pēc adreses “Māja Nr.3 Variešos”-2, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka iesniedzējas deklarētā dzīvesvieta adresē [..], 

Variešu pagasts, Krustpils novads, ir no 16.12.2014. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  12.panta 

pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

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

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  

nolemj: 

 

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

“Māja Nr.3 Variešos”-2, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu. 

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

īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.3 Variešos”-2, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja L. V., neizpilda 

šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  



 
 

3. Pilnvarot Variešu pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar L. V., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu.    

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). 
 

Sēžu telpu atstāj K.Stars. 

 

25. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2017.gada 11.oktobra R. T., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils, 

iesniegumu, ar kuru viņa  lūdz piešķirt dzīvokli Kūku ciema centrā. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu, kā arī Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

saskaņojumu, piešķiramas  īres tiesības vispārējā kārtībā uz dzīvokli Nr. 16 daudzdzīvokļu 

mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz 

sešiem mēnešiem. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo 

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  12.panta 

pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

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

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā R. T., uz dzīvokli Nr. 16 

daudzdzīvokļu mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem 

mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu. 

2. R. T., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr. 16 daudzdzīvokļu mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja R. T., neizpilda 

šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, 

un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar R. T., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu.    



 
 

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). 

      

 

26. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2017.gada 02.oktobrī  saņemto J. K. (turpmāk -Iesniedzēja), dzīv. [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā lūdz piešķirt divistabu dzīvokli Spunģēnu ciemā 

vai uzņemt rindā.  

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus tika konstatēts: 

1. Iesniedzēja deklarētā dzīvesvieta ir iesniegumā minētā adrese. Uz šo pašvaldības 

divistabu dzīvokli, ar Iesniedzēja tēvu ir noslēgts 2015.gada 14.augustā Dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgums Nr.5-47/15/3. Minētā dzīvoklī, bez Iesniedzēja dzīvo 

Iesniedzēja vecāki, respektīvi trīs pilngadīgas personas. 

2. Pēc Finanšu un grāmatvedības datiem, atbilstoši Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līguma Nr.5-47/15/3 nosacījumiem, saistības nav ievērotas, kā rezultātā 

ir izveidojies [..] apmērā parāds.  Ņemot vērā, ka likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otrā 

daļā, noteikts, ka īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. 

Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, šajā gadījumā arī Iesniedzējam, kopā ar īrnieku ir solidāra 

mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.  

 Skatot Iesniedzēja iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda vai 

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

Iesniedzējs tiktu uzņemts rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

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

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

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

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

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

palīdzību.  

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

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

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

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

maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai; 6) 

vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam; 7) 

vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana; 8) dzīvojamās telpas remonts; 

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

renovācijai vai restaurācijai.  

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

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

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

Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas tiek izīrētas šādām personu 

kategorijām:  

1) personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība;  

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



 
 

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

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

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

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

pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja (Likuma 13.panta pirmā daļa).  

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

nodrošināmas pirmām kārtām. 

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

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

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

administratīvs akts, lai piešķirtu Krustpils pagasta administratīvā teritorija dzīvokli vai uzņemtu 

Iesniedzēju rindā uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli. Līdz ar to Krustpils novada domei 

nav pamata apmierināt Iesniedzēja prasījumu un uzņemt viņu rindā uz Krustpils novada 

pašvaldības dzīvokli.  

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

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

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

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  

nolemj: 

 

1. Atteikt   uzņemt rindā uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli Krustpils pagasta 

administratīvā teritorijā  J. K., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta  [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads.  

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

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

27. 

Par pašvaldības ielu un ceļu  saraksta apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un Ministru kabineta 2017.gda 27.jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība” 1. daļu un izvērtējot Krustpils novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē esošās ielas un ceļusatklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija 

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

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

Apstiprināt Krustpila novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstu saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: Krustpils novada pašvaldību ceļu un ielu saraksts  

 

Sēžu telpā atgriežas K.Stars. 

 

Izsakās K.Pabērzs. 

Jautā K.Stars, atbild M.Alksne. 

Notiek diskusija par Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS)  vēstuli, kurā lūgts sniegt 

viedokli par informatīvo ziņojumu, pētījumu par ceļiem.  Izsakās K.Stars, M.Alksne. 



 
 

K.Pabērzs lūdz sagatavot šo LPS materiālu un nosūtīt deputātiem. 

M.Alksne skaidro, ka notikusi saruna ar Satiksmes ministrijas pārstāvi, kurš norādīja, ka 

nav ekonomiska pamata iebildumiem. Pašvaldībai piedāvājums ceļu pārņemšanai tiks dots 

vēlāk. Izsakās K.Brūniņa. K.Stars norāda, ka katrā momentā, kad pašvaldībai lūdz 

saskaņojumu, maksimāli jāsniedz savs viedoklis, citādāk tā arī paliks.  Savu viedokli pauž 

P.Gravāns un K.Brūniņa. 

K.Pabērzs atkārtoti norāda, ka minētā vēstule jānosūta deputātiem. 

  

 

28. 

Par medību tiesību nomu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata mednieku kluba „Brēķu students”, reģistrācijas Nr. 40008178354, juridiskā 

adrese „Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-5226, mednieku kolektīva 

valdes priekšsēdētāja V. B. 2017. gada 30.oktobra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību 

tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073 ar platību 3,02 ha Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgā īpašumā “Ziediņi” Mežāres pagastā. 

         Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta 2. punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”, 5.pants. Aizliegums nodot valsts un 

pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā (1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā un 6
1 

pantu 1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 

nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem 

gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks par divpadsmit gadiem 

(2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu 

uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos 

aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. (3) Valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus 

nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets, likums „Medību 

likums” 1. panta 10. punkts, 10) medību tiesību lietotājs - zemes īpašnieks vai lietotājs, kura 

īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā noteiktajām prasībām 

atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs likumā noteiktajā 

kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības, un ņemot vērā mednieku kluba 

”Brēķu students” iesniegumu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

    1.Iznomāt medību tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073 ar 

platību 3,02 ha Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā īpašumā “Ziediņi” Mežāres pagastā. 

      2.Medību tiesību nomas līgumu ar mednieku klubu „ Brēķu students”, reģistrācijas Nr. 

40008178354, juridiskā adrese „Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-

5226, slēgt uz 1 gadu līdz 2018.gada 31.decembrim.   

      3.Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības medību 

tiesību nomas piešķiršanas noteikumiem, tas ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu ha gadā.  

 

 

 

 

 



 
 

29. 

Par zemes ierīcības projekta „Rožlejas” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

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

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

veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 30.oktobra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta ”Rožlejas”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Rožlejas”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5670 004 0022 uzsākts pēc īpašnieka I. B.  2017.gada 

17.septembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0022 – ar platību 

9,7 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības  Zemes lietu komisijas 2017. gada 

13.septembra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 16, p.7). Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem 

uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0022 atrodas zemes īpašniekam 

piederošas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5670 0040022 001, un piecas 

palīgēkas. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Rožlejas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0022 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā 

bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Rožlejas”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0022, platību 9,7 ha  divās 

zemes vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību platība ir 9,0 ha un 0,7 ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0394) – 0,7 ha atstājams nosaukums  un adrese: 

„Rožlejas”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5670 004 0396)  - 9,0 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Rožāres”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 13.septembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.16, p.7 )  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Rožlejas”, Kūku pagasts, 

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

darbu veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 30.oktobra iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta ”Rožlejas” apstiprināšanu un ņemot  vērā Līgas Petenko sagatavoto 

zemes ierīcības projektu  “Rožlejas”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, 

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

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Rožlejas”: nekustamā īpašuma kadastra numurs  5670 

004 0022 atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0022, platība 9,7 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 



 
 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0394) – 0,7 ha atstājams nosaukums  un adrese: 

„Rožlejas”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5670 004 0396) -9,0 ha piešķirams jauns nosaukums 

„Rožāres”, Kūku 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 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.11.2017. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā  saņemts nekustamā īpašuma “Ozolbrēķi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, īpašnieka R. Š. 11.10.2017. (reģistrēts ar Nr.2.1-11.2/17/2160 ) 

rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu A. U. un A.K., jo neesot 

tiesiska pamata būt deklarētiem adresē  “Ozolbrēķi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. U. ir deklarējusi dzīvesvietu 

“Ozolbrēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, no 2014.gada 15.augusta, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu – vienošanās ar īpašnieku R. Š.. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. K. ir deklarēta dzīvesvieta 

“Ozolbrēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, no 2014.gada 15.augusta, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu – radniecība ar A. U.. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto,  A. U. bija uzaicināta ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 

2017.gada 30.oktobrim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai un A. K. ir tiesisks 

pamats būt deklarētiem adresē  “Ozolbrēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 

16.10.2017. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/17/876 nosūtīts uz A. U. 

deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

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

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

dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 
 

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

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

 

1. Anulēt ziņas par A. U. deklarēto adresi “Ozolbrēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Anulēt ziņas par A. K. deklarēto adresi “Ozolbrēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

3. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. U. un R. Š..  

4. Administratīvajai nodaļai par nepilngadīgā A. K. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

paziņot Krustpils novada bāriņtiesai.    

 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

31. 

Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumos  

 

Ziņo I.Stupāne. I.Stupāne informē, ka ir notikusi izpilddirektoru tikšanās, tāpēc jāprecizē 

lēmumprojekta 3.punkts. Deputāti priekšlikumam neiebilst. 

Izsakās K.Stars, I.Stupāne. 

 

Izskata Jēkabpils novada pašvaldības  2017.gada 08.novembra vēstuli Nr. JNP/2-

23/17/1195 “Par telpu nomu”, par nomas līguma termiņa pagarināšanu par administrācijas 

telpām -Rīgas iela 150a, Jēkabpilī un garāžas nomu – Rīgas ielā 115, Jēkabpilī un Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī līdz 2021.gada 31.decembrim. Vienlaikus, norādot, ka nevēlas nomas līguma 

pagarinājumu uz garāžas nomu pēc adreses Brīvības ielā 116B, Jēkabpilī. 

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas  2.punktu un  otrās daļas 3.punktu; 21.panta 

pirmās daļas 14.b)apakšpunktu, 

- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.
1 

panta pirmo daļu, 

-  Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.punkta 4.1.apakšpunktu un 7.punktu. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Aizstāt starp Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību 2013.gada 

27.decembrī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā 2.1.punktā vārdus un skaitļus ”līdz 

2017.gada 31.decembrim” ar   vārdiem un skaitļiem “līdz 2021.gada 31.decembrim”. 

2. Aizstāt starp Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību 2013.gada 

27.decembrī nomas līguma 2.1.punktā vārdus un skaitļus “”līdz 2017.gada 31.decembrim” ar   

vārdiem un skaitļiem “līdz 2021.gada 31.decembrim”. 

3. Aizstāt starp Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību 2013.gada 

27.decembrī nomas līguma 2.1.punktā vārdus un skaitļus “”līdz 2017.gada 31.decembrim” ar   

vārdiem un skaitļiem “līdz 2021.gada 31.decembrim”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 



 
 

5. Noslēgt ar Jēkabpils novada pašvaldību grozījumus līgumos un nomas līgumu  par šī 

lēmuma 1.-3.punktā minēto mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

 

32. 

Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  „Viesuļi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 
Ziņo I.Stupāne. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2017.gada 20.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 17., 31.p.)   „Par  nekustamā īpašuma – zemes “Viesuļi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – 

Lēmums), saskaņā ar kuru dome lēma atsavināt   izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu  ar kadastra Nr. 5694 008 0256, 5.95 ha platībā (izsoles objekts), par  

nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 12 500 EUR apmērā.  

Par nekustamās mantas izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” 2017.gada 29.septembra, Nr.194 (6021); sludinājums izvietots Krustpils novada 

pašvaldības mājas -http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.   

Izsolei reģistrējās divas juridiskas  personas. 

Atbilstoši izsoles gaitā, ar pirmo soli, solītājs ar kārtas Nr.  1(viens) – Variešu 

A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģ.Nr. 45401009101 nosolīja izsoles objektu.   Pēdējā nosolītā 

cena 12 700 EUR. Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, starpība jāsamaksā 

viena mēneša  laikā no izsoles dienas. 

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

ņemot vērā 2017.gada 20.septembrī pieņēmto lēmumu (sēdes protokols Nr. 17., 31.p.)   „Par  

nekustamā īpašuma – zemes “Viesuļi”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ,  izsoles nolikuma, Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 10.novembra sēdes protokolu  

Nr.20, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – zemes vienības  “Viesuļi”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads ar kadastra Nr. 5694 008 0256, 5.95 ha platībā, rezultātus. Nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs -  ar kārtas Nr.  1(viens) – Variešu A.Jaksona z/s “EGLAINE”, pēc pirmā 

soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 12 700 EUR. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamās mantas pirkuma 

līgumu ar izsoles uzvarētāju, pēc starpības  samaksas. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Variešu A.Jaksona z/s “EGLAINE”, reģistrācijas Nr. 

45401009101 īpašnieka, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek 

noslēgts. 

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

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Egils Jaksons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 



 
 

 

33. 
Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības  ar 

mežaudzi „Aiviekstes mežs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 
Krustpils novada pašvaldības dome 2017.gada 20.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 17., 30.p.)   „Par  nekustamā īpašuma – zemes vienības ar mežaudzi “Aiviekstes 

mežs”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), saskaņā ar kuru dome lēma atsavināt   izsolē, Krustpils 

novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  ar kadastra Nr. 5694 001 0121, 5.02 ha 

platībā (izsoles objekts), par  nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 16 200 EUR apmērā.  

Par nekustamās mantas izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” 2017.gada 29.septembra, Nr.194 (6021); sludinājums izvietots Krustpils novada 

pašvaldības mājas -http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.   Uz izsoli reģistrējās piecas 

juridiskas personas. 

Atbilstoši izsoles gaitā, ar piecdesmit piekto soli, solītājs ar kārtas Nr.  5 (pieci) – SIA 

“Dižmežs”, reģ.Nr. 45403005284 nosolīja izsoles objektu.   Pēdējā nosolītā cena 27 200 EUR. 

Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, starpība jāsamaksā viena mēneša  

laikā no izsoles dienas. 

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

ņemot 2017.gada 20.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 17., 30)   „Par  

nekustamā īpašuma – zemes vienības ar mežaudzi “Aiviekstes mežs”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  ,  izsoles 

nolikuma, Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 

10.novembra sēdes protokols  Nr.21, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis 

Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – zemes vienības ar mežaudzi “Aiviekstes mežs”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5694 001 0121, 5.02 ha platībā, 

rezultātus. Nekustamo īpašumu ieguvis solītājs -  ar kārtas Nr.  5 (pieci) – SIA 

“Dižmežs”, reģ.Nr. 45403005284, pēc piecdesmit piektā soļa nosolīšanas par pēdējo 

nosolīto cenu 27 200 EUR. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamās mantas 

pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju, pēc starpības  samaksas. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja SIA “Dižmežs”, reģ.Nr. 45403005284 valdes locekļa, 

vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 
 
 

34. 

Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Ļūļāki” apstiprināšanu 

 

 

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

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

veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 9.novembra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta ”Kalna Ļūļāki”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 



 
 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Kalna Ļūļāki”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5670 004 0311 uzsākts pēc īpašnieka P. Ļ. 2017.gada 12.oktobra 

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

izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0363 – ar platību 7,4 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017. gada 11.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 18, p.2). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Kalna Ļūļāki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0363 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

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

projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Kalna Ļūļāki”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0363, platību 7,4 

ha  divās zemes vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi no meža zemes. Projektēto zemes 

vienību platība ir 2,6 ha un 4,8 ha. 

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

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0398) – 2,6 ha atstājams nosaukums  “Kalna 

Ļūļāki”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2.atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5670 004 0399)  - 4,8 ha piešķirams jauns 

nosaukums „Lāčugrava”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2017.gada 11.oktobra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.18., p.2 )  „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Kalna Ļūļāki”, Kūku pagasts, 

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

darbu veicējas Līgas Petenko (sertifikāts BA Nr.457) 2017.gada 9.novembra iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta” Kalna Ļūļāki” apstiprināšanu un ņemot  vērā Līgas Petenko 

sagatavoto zemes ierīcības projektu “Kalna Ļūļāki”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, 

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

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Kārlis Stars (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome  

nolemj: 

 

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

5670 004 0311, atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0363, platība 7,4 ha sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5670 004 0398) – 2,6 ha atstājams nosaukums “Kalna 

Ļūļāki”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5670 004 0399) -4,8 ha piešķirams jauns nosaukums 

„Lāčugrava”, Kūku 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 

 

Sēdi slēdz plkst.11.50 

 

Sēdes vadītājs                                                                                     K.Pabērzs 

              16.11.2017. 

Sēdes protokolētājs                                                                             I.Randoha 

             16.11.2017.  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 15.novembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 20.,   3.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/12 

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

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

Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu 

 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādu grozījumu: 

1. Svītrot saistošo noteikumu ar 12.
1
 punktu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 15.novembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr.20.,  3 .p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/12 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 „Par 

materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ievērots Labklājības ministrijas ieteikums 

daudzbērnu ģimeņu pabalstus uzskaitīt pie 

pašvaldību pabalstiem, izslēdzot tos no 

brīvprātīgajām iniciatīvām   

2. Īss projekta satura izklāsts Izslēgts no brīvprātīgajām iniciatīvām pabalsts 

izglītībai daudzbērnu ģimenēm  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

2018. gada budžeta izdevumi netiks palielināti 

attiecībā pret 2017. gada izdevumiem 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

nav 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var 

griezties Krustpils novada pašvaldības sociālajā 

dienestā pie sociālā dienesta darbiniekiem 

Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un 

Vīpes pagasta pārvaldē 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.krustpils.lv, publicēt 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 15.novembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 20.,  4 .p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/13 

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

noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Krustpils novadā””  
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 

 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu  

risināšanā” 14. panta sesto daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils 

novadā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 3. punktā skaitli “75”ar skaitli “67”. 

2. Papildināt saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu aiz vārda “naudas” ar vārdu “līdzekļu”. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā skaitli “vērtspapīri”. 

4. Izteikt saistošo noteikumu 3.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.5.1. zemes īpašums un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas 

saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai 

ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, kas kopā ar nekustamā 

īpašuma sastāvā esošo zemi  nepārsniedz 5 ha”. 

5.  Izteikt saistošo noteikumu 3.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.5.2. zemes īpašums un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas 

saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai 

ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, kas kopā ar nekustamā 

īpašuma sastāvā esošo zemi  nepārsniedz 15 ha”. 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.5.3. daudzbērnu ģimenēm kustamā manta – mehāniskie transporta līdzekļi – ne 

vairāk kā divas vienības”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 15.novembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 20., 4.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/13 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils 

novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1 Sakarā ar minimālās mēneša  darba algas 

paaugstināšanu 2018. gadā, noteikts jauns ienākumu 

līmenis ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanai par maznodrošinātu 

1.2.Noteikti kritēriji, kas nav uzskatāmi par īpašumu, 

izvērtējot materiālo stāvokli atzīšanai par 

maznodrošinātu    

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Ienākuma līmenis, atzīšanai par maznodrošinātu, 

nedaudz palielināts pret ienākumu līmeni kāds bija 

noteikts 2017. gadam  

2.2. Noteikti labvēlīgāki noteikumi materiālā stāvokļa 

izvērtēšanai ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Samazinot ienākumu līmeni, atzīšanai par 

maznodrošinātu, 2018. gada budžeta izdevumi 

paredzami līdzvērtīgi 2017. gada izdevumiem 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

nav 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie 

sociālā dienesta darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietot www.krustpils.lv, publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

 
APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada   domes 

                                                                                        2017. gada 15.novembra lēmumu 

(protokols Nr. 20., 5.p.) 
 

   

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/14 

“PAR KRUSTPILS NOVADA SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

 palīdzības likuma  33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktu, 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā “25.
2
 pantu, 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem  

Nr.  299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,  

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 42.un 43. punktu,  

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 

30. un 30
1
. punktiem 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros 

piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, 

piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šos 

pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. Ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kas sastāv no laulātajiem un/vai 

personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras dzīvo vienā mājoklī un tā 

uzturēšanu  veic kopīgi. 

2.2. Ģimene ar bērniem –ģimene, kurā ir nepilngadīgs(i) bērns(i), kā arī ģimene, kurā 

jaunietis(ši) pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam turpina mācības 

vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā pilna laika dienas 

nodaļā, nav stājies laulībā un nestrādā algotu darbu.  

2.3. Trūcīga ģimene / persona – ģimene/persona, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes /personas 

statuss Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2.4. Mājsaimniecība –  persona vai personu grupa, kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā 

(mājā, dzīvoklī ) un izmanto kopējas komunikācijas.  

mailto:novads@krustpils.lv


 
 

2.5. Daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 

audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 

uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 

2.6. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā 

sistēma, kurā tiek uzglabāta informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām 

personām piešķirtajiem pabalstiem.   

3. Krustpils novada pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 

trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai 

nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā. 

4. Izvērtējot ģimenes  materiālo stāvokli atzīšanai par trūcīgu, par īpašumu nav uzskatāms: 

4.1. zemes īpašums un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības 

ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā 

divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, kas kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā 

esošo zemi  nepārsniedz 15 ha; 

4.2. daudzbērnu ģimenēm kustamā manta – mehāniskie transporta līdzekļi – ne vairāk kā 

divas vienības.  

 

II. Pabalstu veidi 

5. Normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības izmaksājamie pabalsti: 

5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI); 

5.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts; 

5.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; 

5.4. pabalsts bāreņiem un daudzbērnu ģimenēm; 

5.5. pabalsts audžuģimenēm; 

5.6. pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai; 

5.7. pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 

III. Pabalstu piešķiršanas kārtība 

6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi 

vēršas pie Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieka attiecīgajā pagasta pārvaldē 

atbilstoši pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas administratīvajā teritorijā un iesniedz iesniegumu, 

izņemot saistošo noteikumu 7. nodaļā minēto pabalstu saņemšanai, norādot vēlamo pabalsta 

veidu, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem.  

7. Iesniedzot sociālajā dienestā iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas 

pašvaldības sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros 

pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai 

par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu 

apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA. 

8. Sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izskatot 

iesniegtos dokumentus, novērtējot ģimenes (personas) dzīves apstākļus, ja tas ir nepieciešams, 

pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskām 

personām. 

9. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts apsekošanas aktā, kuru 

paraksta pabalsta pieprasītājs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba 

speciālists, kurš veica pārbaudi. 

10. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina sociālā darba speciālistam iespēju veikt tās 

dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, sociālais dienests var atteikt sociālās palīdzības 

sniegšanu. 



 
 

11. Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas, paredzot katra klienta individuālu līdzdarbību atbilstoši likumam „Par 

sociālo drošību”, šie nosacījumi nav attiecināmi uz saistošo noteikumu 7. un 8. nodaļās 

paredzētajiem pabalstiem. 

12. Sociālās palīdzības pabalsti netiek piešķirti personām, kuras saņem ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā. 

13. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Krustpils novada pašvaldības Sociālais  dienests 

pēc sociālā dienesta darbinieka attiecīgajā pagastā veiktā izvērtējuma un lēmuma projekta 

sagatavošanas.  

14. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē klientu par pieņemto lēmumu, saskaņā 

ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma 

iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību. 

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) 
15. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām 

noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kartībā un 

kuru ienākumi ir zemāki par  Ministru kabineta noteikto GMI līmeni, un kuras līdzdarbojas  

savas sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus. 

16. GMI līmeni, kārtību kādā piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts, nosaka Ministru 

kabinets. 

17. Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, katra mēneša 20. datumā. 
 

V. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 

18. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir 2 (divas) reizes gadā apkures sezonā centrālapkures 

sistēmai pieslēgtam: 

18.1. vienistabas dzīvoklim – 100,00 EUR katrā reizē; 

18.2. divistabu dzīvoklim – 140,00 EUR katrā reizē; 

18.3. trīs un vairāk istabu dzīvoklim – 170,00 EUR katrā reizē. 

19. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvoklim ar malkas apkuri piešķir 1 (vienu) reizi gadā  

200,00 EUR apmērā; 

20. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu individuālajai mājai ar malkas apkuri piešķir 1 (vienu) reizi 

gadā 250,00 EUR apmērā. 

21. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un kurināmā iegādei pilnā 

apmērā  ir šādām Krustpils novada iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamata 

dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Krustpils novadā: 

21.1. vientuļiem pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti kuri saņem 

invaliditātes pensiju, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru 

ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 280,00 EUR; 

21.2. vientuļiem pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti, kuri dzīvo divatā un 

kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī pēc 

nodokļu nomaksas nepārsniedz 390,00 EUR; 

21.3. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo 

apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 280,00 EUR; 

21.4. vientuļām, nestrādājošām politiski represētajam personām pensijas vecumā, kuriem 

nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kurām ienākumi mēnesī pēc nodokļu 

nomaksas nepārsniedz 300,00 EUR; 

21.5. ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kurās darbspējīgās, 

nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos; 



 
 

22. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kurās 

darbspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu piešķir 

50 % apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošās summas; 

23. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un 

kurās darbspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu 

piešķir 1 (vienu) reizi gadā 100,00 EUR apmērā. 

24. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvokļiem ar malkas apkuri un 

individuālajām mājām ir tām ģimenēm (personām), kuru īpašumā nav meža. 

VI. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 

25. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un 

daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības piešķir stihiskas nelaimes vai 

iepriekš neparedzamos apstākļu gadījumos (plūdi, ugunsgrēks, vētras postījumi un citi 

krīzes gadījumi); 

26. Pabalsta piešķiršanai pieprasītājs iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta 

apmēru, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu un pieprasāmā 

pabalsta apmēra pamatotību. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai iesniedz ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās. 

27. Vienreizējo pabalstu var piešķirt bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot 

vērā ārkārtas situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas) 

individuālu pamatvajadzību izvērtējumu. 

28. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz 1000,00 EUR vienai ģimenei (personai). 
 

VII. Pabalsts bāreņiem un daudzbērnu ģimenēm 

29. Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās tiek piešķirti ne ilgāk kā līdz 24 

gadu vecuma sasniegšanai. 

30. Pabalsta apmēri: 

30.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai 130,00 EUR, bet invalīdam kopš bērnības – 215,00 

EUR apmērā; 

30.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 EUR; 

30.3.  dzīvokļa pabalsts 45,00 EUR mēnesī, ko pamato īres līgums: 

31. pabalsts ikmēneša izdevumiem 65,00 EUR, bet invalīdam kopš bērnības – 110,00 EUR 

apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās 

izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītības programmu; 

32. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, pamatojoties uz viena no vecākiem iesnieguma un izglītības 

iestādes izziņas pamata: 

32.1. uzsākot mācības 1. klasē pirmo reizi- 100,00 EUR apmērā katram bērnam; 

32.2. katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 24 gadiem- 20,00 EUR 

apmērā.  
 

VIII. Pabalsts audžuģimenēm 
33. Pabalstu piešķir personai, kura Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 

1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai 

saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu audzināšanā nodots 

bērns(i). 

34. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē tajā skaitā adoptētājiem pirms 

adopcijas periodā ir  300,00 EUR par katru bērnu. 

35. Vienreizējs pabalsts gadā apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

katram bērnam ir 300,00 EUR. 



 
 

36. Pabalsta apmēru bērna  uzturam audžuģimenē, ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, 

kas ir īsāks par mēnesi, nosaka proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kuras bērns pavadījis 

audžuģimenē. 
 

IX. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai 

37. Pabalsts par ārstēšanos slimnīcā ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas no veikto pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu kopsummas viena 

gada laikā, tiek piešķirts: 

37.1. trūcīgām vai maznodrošinātām vecuma pensijas personām; 

37.2. trūcīgām vai maznodrošinātām un nestrādājošām personām, kurām ir pirmās, otrās vai 

trešās grupas invaliditāte. 

38. Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm/personām tiek piešķirts pabalsts veselības 

aprūpes nodrošināšanai līdz 200,00 EUR viena gada laikā vienai personai: 

38.1. briļļu iegādei bērniem; 

38.2. smagas saslimšanas gadījumā; 

38.3. traumas gadījumā; 

38.4.atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai. 

39. Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 70.00 EUR par katru bērnu viena 

gada laikā tiek piešķirts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm  gadījumos, kad ārsta 

izrakstītie recepšu medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo bērnu ārstēšanai.  

40. Šo noteikumu 37., 38.vai 39. punktā noteiktos pabalstus Sociālais dienests piešķir izvērtējot klienta 

iesniegtos dokumentus: 

40.1.iesniegums par pabalsta piešķiršanu; 

40.2.primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegta izziņa par veselības 

stāvokli vai izraksts no pacienta ambulatorās vai stacionārās medicīniskās kartes, kur norādīti 

lietojamie medikamenti; 

40.3.medikamentu iegādes bērniem apliecinošie dokumenti (kvītis, elektroniskā kases 

aparāta čeki u.c.), kuros norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods; 

40.4.ārstēšanās izdevumus apliecinošie dokumenti (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki 

u.c.), kuros norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods vai slimnīcas izsniegtais rēķins 

41. Gadījumos, kad piešķirams šo noteikumu 42.punktā noteiktais pabalsts un saņemto 

veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu par uzturēšanos 

slimnīcā) klients vēl nav apmaksājis, tas iesniedz slimnīcas izsniegto rēķinu, un Sociālā 

dienesta piešķirtā pabalsta summa tiek ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā. 

 

X.  Pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 

42. Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai) individuālā rehabilitācijas plāna uzdevumu 

izpildei, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, pamatojoties uz sastādīto individuālo 

rehabilitācijas plānu un sociālās situācijas izvērtējumu.  

43. Pabalstu piešķir līdz 50,00 EUR gadā vienai personai. 

 

XI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

44. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu 

un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

45. Ja persona nav apmierināta ar atteikumu piešķirt pabalstu vai ar piešķirtā pabalsta apjomu, 

tā Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta administratīvos aktus var apstrīdēt 

Krustpils novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

46. Krustpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas 

ielā 19, Jelgava, LV- 3001) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 



 
 

XII. Noslēguma jautājums 

47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada pašvaldības 

2013.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr. 2013/43 „Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem”. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 



 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada  domes  

                                                                                   2017.gada 15.novembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 20.,  5.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/14 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Izdoti jauni saistošie noteikumi par sociālajiem 

pabalstiem Krustpils novadā, ņemot vērā, ka daudzo 

grozījumu rezultātā iepriekš izdotie saistošie noteikumi 

kļuvuši nepārskatāmi un ir grūti uztverami 

iedzīvotājiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra  noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” 140.punktam ir sagatavoti 

jauni saistošie noteikumi, jo grozījumu apjoms 

pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu 

apjoma.    

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos uzskaitīto pabalstu veidi ir vērsti 

uz iedzīvotāju pamatvajadzību – ēdiena, apģērba, 

mājokļa, veselības aprūpes un obligātās izglītības 

nodrošināšanu  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2018. gada budžeta izdevumi būtiski netiks palielināti 

attiecībā pret 2017. gada izdevumiem 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

nav 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie 

sociālā dienesta darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu 

ievietot www.krustpils.lv, publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv


 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada   domes 

                                                                                        2017.gada 15.novembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr.20., 15.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/15  

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" 

(turpmāk - Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu 

veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot 

atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu 

samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu 

izdevumu samaksai. 

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada pašvaldības 

2011.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr. 2011/5 „Par pašvaldības aģentūras 

"Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”.  

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           K.Pabērzs 
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Pielikums  
Krustpils novada pašvaldības  

2017.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.2017/15 „Par pašvaldības aģentūras  

"Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem” 

 

 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža”  sniegtie maksas pakalpojumi 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma raksturojums Maksa (EUR bez PVN) 

 

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā vienam 

klientam ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

18,00* 

1.2. Uzturēšanās maksa vienam klientam vienvietīgajā 

istabiņā ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

19,80 

1.3. Sociālā gulta vienai personai diennaktī 18,00 

1.4. Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā nonākušām 

ģimenēm ar bērniem vienai personai diennaktī 

18,00 

1.5. Sociālā gulta vienam klientam īslaicīgas sociālās 

aprūpes nodrošināšanai diennaktī  

18,00  

 

 

2. Transporta pakalpojumi  

2.1. Volkswagen Crafter automašīnas noma:     

2.1.1.  par viena kilometra nobraukumu 0,70 

2.1.2. viena stunda dīkstāve darba laikā 3,50 

2.1.3. viena stunda dīkstāve ārpus darba laika 7,00 

3. Pārējie pakalpojumi 

3.1. viena kg veļas mazgāšana juridiskām personām  1,50 

 

* pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 

veido starpību starp Aģentūras noteikto un faktisko pensijas lielumu (Saistošo noteikumu 

Nr.2011/4 "Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” nolikums" 6.1.4.punkts). 
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Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  
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15.11.2017. 

APSTIPRINĀTS 

             ar Krustpils novada  domes 

                                                                                        2017. gada 15.novembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 20., 15.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/15  

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem izstrādāti, pamatojoties uz 

Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu 

un 17.panta otro un ceturto daļu. Pārskatot 

izmaksas pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā 

daudzos grozījumus, izstrādāts jauns saistošo 

noteikumu projekts.   

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus, sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi, nosakot maksāšanas kārtību un 

likmes.  

 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Budžeta ietaupījums vai palielinājums nav 

precīzi prognozējams. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 15.novembra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 20., 16 .punkts) 
 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/16 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/3 “Par 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, 

notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā””  
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””4.pielikuma 

37.punktu 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem 

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.1. maksu par ūdensapgādi - auksto ūdeni dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji – 

0,94 euro bez PVN par 1m
3
”. 

1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.2. maksu par ūdensapgādi – auksto ūdeni dzīvokļos, kur NAV uzstādīti ūdens 

skaitītāji – 3,38 euro bez PVN par vienu cilvēku mēnesī”. 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.3. maksu par kanalizāciju – dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji – 1,06 euro 

bez PVN par 1m
3
”. 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.4. maksu par kanalizāciju – dzīvokļos, kur NAV uzstādīti ūdens skaitītāji – 3,82  

euro bez PVN par vienu cilvēku mēnesī”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.maijā. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                          K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

15.11.2017. 

APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 15.novembra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 20., 16 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/16  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem 

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža” sniedz 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai 

nodrošinātu sabiedrības vajadzības Krustpils 

novada Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka pašvaldību autonomo 

funkciju – organizēt iedzīvotajiem komunālos 

pakalpojumus, tostarp ūdensapgāde un 

kanalizācija, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

„c” apakšpunkts nosaka maksu par pašvaldības 

ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. 

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā daļa 

paredz, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana 

tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus 

saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu pašvaldības 

cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību un 

likmes, pašvaldības aģentūras sniegtos 

pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar 

pašvaldības saistošiem noteikumiem saskaņā ar 

17.panta ceturto daļu. 

Šāda regulējuma nepieciešamība izriet no 

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija 

noteikumu Nr. 606 ”Noteikumi par darbības 

programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

mailto:novads@krustpils.lv


 
 

2000”  un Vadlīnijas Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 

3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros iesniegto 

projektu iesniegumu vērtētājiem par projekta 

iesnieguma pielikumā pievienotajā 

pakalpojumu (sabiedrisko pakalpojumu) 

līgumā, pārvaldes lēmumā vai pašvaldības 

saistošajos noteikumos iekļauto nosacījumu 

atbilstības vērtēšanu normatīvajos aktos 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 

noteiktajām prasībām. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” sniedzot 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai pašvaldības kompetencei, nosakāma 

maksa par pakalpojumiem, maksāšanas kārtība 

un likmes.  

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav plānota. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Netiek prognozēta tieša ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs. 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir aģentūra kā 

maksas pakalpojuma sniedzēja.  

 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                          K.Pabērzs 

 

  



 
 

Pielikums 
Krustpils novada domes 2017.gada 15.novembra 

 lēmumam “Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajam  

zemes gabalam – “Daugavieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

(protokols Nr. 20.,  19 .p.) 

 

 

 

 

 


