
 
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 

2015. gada 22.aprīlī Nr.7. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva, galvenā 

grāmatvede Daina Turkopole, nekustamā īpašuma nodokļa administratore Ligita Podniece, juriste Ilze 

Stupāne. 

 

Uzaicinātā persona: 

Variešu sākumskolas  direktore Dace Stroža 

 

Sēdē nepiedalās deputāts Mārtiņš Kalniņš -  attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs informē par skolēnu nodarbinātību vasarā.  

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina papildināt darba kārtību un sēdes slēgtajā daļā izskatīt divus 

jautājumus: 

54. Par disciplinārsoda piemērošanu Variešu sākumskolas  direktorei Dacei Strožai 

55. Par disciplinārsoda piemērošanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei Dacei Brokai 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve ierosina, lai domes sēdēs piedalās Nekustamā īpašuma un 

juridiskās nodaļas vadītāja. 

Izpilddirektors informē, ka Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja ir atvaļinājumā, un 

atzīmē, ka priekšlikums atbalstāms – visiem nodaļu vadītājiem būtu jāpiedalās domes sēdēs. 

mailto:novads@krustpils.lv


Sēdes vadītājs K.Pabērzs lūdz balsot par darba kārtību ar diviem papildjautājumiem sēdes slēgtajā 

daļā. 

 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1.Par Krustpils novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

2.Par biedrības „ Sporta klubs „Krustpils”” iesniegumu 

3.Par finansiālo atbalstu sportistam Anatolijam Macukam 

4.Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija 

5.Par zemes vienības „Stacijas placis”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

6.Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads atkārtotu 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

7.Par pašvaldības  nekustamā īpašuma  „Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

8.Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

9.Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Rogas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

10.Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

11.Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

12.Par zemes nomas līguma laušanu Krustpils pagastā 

13.Par zemes nomas līguma laušanu Atašienes pagastā 

14.Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

15.Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā 

16.Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

17.Par iznomāto zemes vienību daļu maiņu Variešu pagastā 

18.Par iznomāto zemes vienību daļu maiņu Variešu pagastā 

19.Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Vīpes pagastā 

20.Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

21.Par zemes vienību iznomāšanu  Kūku pagastā 

22.Par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā 

23.Par īres līguma pārtraukšanu Kūku pagastā 

24.Par dzīvojamās platības izīrēšanu Variešu pagastā 

25.Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads 

26.Par atļauju atdalīt zemes gabalu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0216  no 

Krustpils pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5668 006 0029, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu, izveidojot divus jaunus zemes īpašumus 

27.Par atļauju atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0322 no Variešu pagasta 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5694 002 0003 un sadalīt neizstrādājot zemes ierīcības projektu, 

izveidojot divus jaunus zemes īpašumus 



28.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0912, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

29.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0016, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus  jaunus nekustamos īpašumus 

30.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0004, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

31.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0540, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

32.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0617, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

33.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0619, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

34.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0722, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

35.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0719, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

36.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0618, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

37.Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0744 izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

38.Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

39.Par zemes gabala atdalīšanu 

40.Par zemes gabala atdalīšanu 

41.Par zemes gabala atdalīšanu 

42.Par zemes gabala atdalīšanu 

43.Par zemes gabalu atdalīšanu 

44.Par zemes gabalu atdalīšanu 

45.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”  Kūku pagastā 

46.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bitītes”  Vīpes pagastā 

47.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zīles”  Kūku pagastā 

48.Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

49.Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

50.Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

51.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

52.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

53.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

Sēdes slēgtā daļa 

54. Par disciplinārsoda piemērošanu Variešu sākumskolas  direktorei Dacei Strožai 

55. Par disciplinārsoda piemērošanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei Dacei Brokai 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izpilddirektora informācija 

 

Darbu uzsākusi jauna darbiniece Angelina Smirnova - speciālists jaunatnes, tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomās.  

Jauno mājas lapu plānots palaist pa maija svētkiem. 

No 4. maija nestrādās sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna Pudule – Indāne.  

Notiek sabiedrisko attiecību speciālista amata kandidātu un personālvadības speciālista amata 

kandidātu izvērtēšana. 

No 14.maija darbu uzsāks projektu speciālists finanšu un lietvedības jautājumos. 

25.aprīlī notiks talka. Novada mājas lapā būs publicēta informācija par talkas vietām.  

Pēc domes priekšsēdētāja vietnieka G.Kalves uzaicinājuma Krustpils novada pašvaldībā bija ieradušās 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves, lai pastāstītu par jauno izglītības finansēšanas modeli. 

Skolu tīkls ir atvērts. Novada skolās 10,1 pedagoga slodzei trūks finansējuma no valsts. 

Pašvaldībā bija saņemts Valdas Kalniņas iesniegums par Vīpes pamatskolas un Mežāres pamatskolas 

direktoru amatiem. No 1.septembra šajās skolās varētu būt direktoru pienākumu izpildītāji. 

 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo D.Turkopole 

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild D.Turkopole. jautā D.Broka, atbild D.Turkopole. Izsakās K.Pabērzs, 

V.Stiebriņa, I.Jaksone. Informē I.Lauva, R.Ragainis. jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis. Izsakās 

K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

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

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2014.gadu. 

 

 

 

2. 

Par biedrības „ Sporta klubs „Krustpils”” iesniegumu 

 

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

2015.gada 8.aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Sporta klubs „Krustpils”” 

iesniegums, kur biedrība lūdz piešķirt finansējumu sporta pasākuma „Krustpils novada kausa izcīņa 

florbolā 2015” balvu fondam EUR 517 apmērā. 

Informē R.Ragainis.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. Izsakās D.Broka, atbild R.Ragainis. Izsakās G.Kalve, 

R.Ragainis. 

 



Atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

(1balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Piešķirt dotāciju EUR 517 apmērā „Sporta klubs „Krustpils”” sporta pasākuma „Krustpils novada 

kausa izcīņa florbolā 2015” balvu fondam, novirzot  no novada budžeta sporta pasākumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

3. 

Par finansiālo atbalstu sportistam Anatolijam Macukam 

 

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

2015.gada aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils pagasta iedzīvotāja- maratonista 

A.Macuka  iesniegums ar lūgumu atbalstīt dalību sacensībās vienā no prestižākajiem  maratoniem- 

Berlīnes maratonā 2015.gada 27.septembrī ar EUR 388. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Informē R.Ragainis. izsakās G.Kalve, K.Pabērzs. 

  

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

novada dome nolemj: 

 

Piešķirt EUR  388 no Krustpils novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sporta atbalstam   

savstarpējo norēķinu veidā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centram  Anatolija Macuka 

dalībai sacensībās Berlīnes maratonā 2015.gada 27.septembrī. 

 

 

 

 

4. 

Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija 

 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā M.Lazdāns, atbild K.Pabērzs. Izsakās O.Stalidzāns, K.Pabērzs, Dz.Skalbe. 

 

 2015.gada 31.martā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts S. O. iesniegums ar lūgumu izmaksāt 

kompensāciju par nekustamo īpašumu “Rogāļu Grava” ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0124, kurš ir 

apgrūtināts ar Kūku pagasta lēmumu un noteikts kā tūrisma apskates objekts 2,5 ha platībā. 

       Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 2003.gada 23.decembra sēdes lēmumu Nr.2.7.(prot.  

Nr.13) “Par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu” noteica vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju – vietējās nozīmes dabas parku saimniecības “Rogāļu Grava”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads ar kadastra Nr. 5670 006 0124. 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15.panta 2), 21.panta 27) un 06.11.2013. likuma “Par 

kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 3.panta 2) zemes 

īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no: 



       Pašvaldības – par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā 

aizsargājamā teritorijā. 

 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt S.O., personas kods [..], kompensāciju par nekustamā īpašuma “Rogāļu Grava” ar 

kadastra apzīmējumu 5670 006 0124 apgrūtināšanu un saimnieciskās darbības ierobežošanu, kā 

tūrisma apskates objektu  2,5 ha platībā. 

2. Izmaksāt kompensāciju par 2015.gadu 128 EUR par vienu hektāru, kopā 320 EUR, 

finansējumu novirzot no Kūku pagasta pārvaldes budžeta. 

 

 

 

 

5. 

Par zemes vienības „Stacijas placis”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Vītola, atbild I.Lauva. Izsakās K.Pabērzs. 

Krustpils novada dome 2015.gada 25.februārī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.5., 55)  „Par zemes 

vienības „Stacijas placis”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”. Lēmumā noteiktais atsavināšanas veids- atsavināt, pārdodot izsolē, Krustpils novada 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra numurs 5668 007 0406 ar kadastra apzīmējumu 5668 

007 0405, ar kopējo platību 1.01 ha. Lēmumā apstiprināta zemesgabala „Stacijas placis” Krustpils 

novads, Krustpils pagasts, nosacītā cena (izsoles sākumcena) EUR 12 818.66. 

 2015.gada 10.aprīlī notika zemesgabala „Stacijas placis” Krustpils novads, Krustpils pagasts, 

izsole (protokols Nr.1) un zemesgabals tika nosolīts par EUR 12968.66. Saskaņā ar domes apstiprināto 

izsoles noteikumu 5.19.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu 

laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto 

nodrošinājumu. Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksājis nodrošinājumu EUR 1281.87. Izsoles 

uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic atlikušais maksājums par zemesgabala „Stacijas 

placis” Krustpils novads, Krustpils pagasts, pirkumu - EUR 11 686.79 (Vienpadsmit tūkstoši seši simti 

astoņdesmit seši euro 79 euro centi). 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un saskaņā ar 

Krustpils novada domes 2015.gada 25.februāra lēmuma „Par zemes vienības „Stacijas placis”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

apstiprināto izsoles noteikumu 5.21.punktu, Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju 

privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2015.gada 10.marta sēdes 

protokolu Nr.1, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 



1. Apstiprināt 2015.gada 10.aprīlī notikušā zemesgabala „Stacijas placis” Krustpils novads, 

Krustpils pagasts, kadastra numurs 5668 007 0406, platība 1.01 ha, izsoles rezultātus.  

2. Apstiprināt izsoles uzvarētāju SIA ””Linas Agro”  Graudu centrs”, reģ.Nr.43603059101, 

juridiskā adrese – Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001, nosakot, ka izsoles uzvarētāja likumīgajam 

pārstāvim divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic maksājums- EUR 11 686.79 (Vienpadsmit 

tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro 79 euro centi) apmērā par zemesgabala „Stacijas placis”, 

kadastra 5668 007 0406, pirkumu.  

3. Pēc lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas, noslēgt līgumu ar SIA ””Linas Agro”  

Graudu centrs”, reģ.Nr.43603059101, juridiskā adrese – Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001 likumīgo 

pārstāvi par zemesgabala „Stacijas placis”, kadastra 5668 007 0406, pirkumu.  

4. Krustpils novada domes juristei divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sagatavot 

lēmuma 3.punktā minēto pirkuma līgumu.  

 

 
 

6. 

Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads atkārtotu 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Publiskas 

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

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

nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā 

ierakstītu zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 32.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

 Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

novada dome nolemj: 

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par 20%, atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu 

„Mežavoti 5”,Variešu pagasts, Krustpils novads, kas sastāv no zemes gabala – starpgabala 7.9 

ha platībā (kadastra Nr. 5694 004 0111). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 12 331.63 (divpadsmit tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit viens euro, 63 euro centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma atkārtotās izsoles noteikumus (Pielikumā). 

5. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala)  pārdošanu izsolē 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās 

personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 



1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par nosacīto cenu 

12 331.63 euro. 

6. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību 

(starpgabalu) ar kadastra Nr. 5694 004 0111 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0234 )   7.9 ha 

platībā pārdot izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām  personām. 

7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

8. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 7.9 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 004 0111 

(kadastra apzīmējumu 5694 004 0234), „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

9. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 
 

 

7. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma  „Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izsakās G.Kalve, nepiekrīt zemes cenas vērtējumam. G.Kalve ierosina aizpildīt brīvo štata 

vietu Nekustamo īpašumu un juridiskajā nodaļā.  

Izsakās J.Puriškevičs. Izsakās R.Ragainis. Jautā G.Kalve, atbild R.Ragainis. Izsakās R.Ragainis, 

P.Gravāns, I.Jaksone, G.Kalve, D.Broka. Jautā J.Pastars, izsakās V.Stiebriņa, P.Gravāns. Izsakās 

M.Lazdāns, K.Pabērzs, I.Jaksone, R.Ragainis. 

Paskaidro I.Stupāne. Izsakās G.Kalve. Jautā I.Jaksone, paskaidro I.Stupāne. Izsakās R.Ragainis, 

I.Jaksone, I.Stupāne, V.Stiebriņa. 

 D.Broka atbalsta G.Kalves priekšlikumu, lai šos zemes gabalus novērtē cits sertificēts vērtētājs. 

Izsakās P.Gravāns, O.Stalidzāns, D.Broka, G.Kalve ierosina, ka jāfiksē dabā, kādā stāvoklī zemi 

saņem nomā. 

Izsakās J.Puriškevičs, M.Lazdāns, paskaidro I.Stupāne. 

Izsakās R.Ragainis, J.Puriškevičs, Dz. Skalbe, O.Stalidzāns, P.Gravāns, J.Pastars, R.Ragainis, 

K.Pabērzs, M.Lazdāns, G.Kalve, J.Puriškevičs, Dz.Skalbe, D.Broka, I.Jaksone. 

  

 

 

2015.gada 3.februārī saņemts V. G. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5646 005 0002 (kadastra apzīmējums 5646 005 0047) atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5646 005 0047, 19.64 ha kopējo platību, ar nosaukumu „Lejas 

Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada 

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Atašienes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000543271.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 



nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes 

nomas līgums.  

 V. G. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalu, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, ir noslēgts 

zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas 

cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 13. aprīļa  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Atašienes pagastā „Lejas Meldri” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 

31900.00 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu 

zemesgrāmatā sastāda 895.70 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 32795.70 EUR. 

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

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro daļu, 

Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktu, 4.punktu, 

11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās 

daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 3.februāra V. G. atsavināšanas ierosinājumu,  atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, (9 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Gundars Kalve, 

Mārtiņš Lazdāns, Juris Puriškevičs, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (5 balsis),  Krustpils novada 

dome nolemj:  

1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Atašienes pagasts, „Lejas 

Meldri”  ar kadastra numurus 5646 005 0047, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5646 

005 0047), ar kopējo  19.64 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 

pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Atašienes pagasts, „Lejas 

Meldri” (kadastra numurs 5646 005 0047), 19.64 ha platībā  nosacīto cenu 32795.70 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, V. G. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

5. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 19.64 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 005 

0047 (kadastra apzīmējumu 5646 005 0047), „Lejas Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 



8. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 3.februārī saņemts V. G. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra Nr.5646 005 0002 (kadastra apzīmējums 5646 005 0068) atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5646 005 0002, 3.64 ha kopējo platību, ar nosaukumu „Kalna 

Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada 

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Atašienes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000543268.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes 

nomas līgums.  

 V. G. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalu, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, ir noslēgts 

zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas 

cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr.131), 2015.gada 13. aprīļa  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils novadā,  

Atašienes pagastā „Kalna Meldri” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 5200.00 

EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā 

sastāda1091.74 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 6291.74 EUR. 

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

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro daļu, 

Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktu, 4.punktu, 

11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās 

daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 3.februāra V. G. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, (9 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Gundars Kalve, 

Mārtiņš Lazdāns, Juris Puriškevičs, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (5 balsis),  Krustpils novada 

dome nolemj:  

1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Atašienes pagasts, „Kalna 

Meldri”  ar kadastra numurus 5646 005 0002, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5646 



005 0068), ar kopējo  3. 64 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: 

pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Atašienes pagasts, „Kalna 

Meldri” (kadastra numurs 5646 005 0068), 3.64 ha platībā  nosacīto cenu 6291.74 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, V. G. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

5. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 3.64 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 005 

0002 (kadastra apzīmējumu 5646 005 0068), „Kalna Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

 

Deputāte D.Broka lūdz izskatīt sēdes slēgtās daļas jautājumus. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu desmit minūtes no plkst. 11:40 līdz 11:50 

 

 

 



II daļa 

Sēdes slēgtā daļa 

 

Domes sēdes slēgtās daļas darba kārtība: 

 

54. Par disciplinārsoda piemērošanu Variešu sākumskolas  direktorei Dacei Strožai 

55. Par disciplinārsoda piemērošanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei Dacei Brokai 

 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva, juriste Ilze 

Stupāne. 

 

Uzaicinātās personas: 

Variešu sākumskolas  direktore Dace Stroža, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Dace 

Broka 

 

Sēdē nepiedalās deputāts Mārtiņš Kalniņš -  attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

 

 

 

54. 

Par disciplinārsoda piemērošanu  

Variešu sākumskolas  direktorei Dacei Strožai 

 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas 

dati ir ierobežotas pieejamības informācija. 

 

  

 

 

55. 

Par disciplinārsoda piemērošanu  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei Dacei Brokai 

 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas 

dati ir ierobežotas pieejamības informācija. 

 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu no plkst. 13:10 līdz 13:30 

 



III daļa 

Sāk plkst. 13:30 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Juriste Ilze Stupāne. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts Mārtiņš Kalniņš -  attaisnotu iemeslu dēļ; Dace Broka un Dzintars Skalbe –  

darba pienākumu dēļ. 

 

 

 

9. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Rogas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 
       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2015.gada 10.februārī saņemts A. F. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Rogas”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, ar kadastra Nr.5668 007 0366 (kadastra apzīmējums 5668 007 0366) atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 007 0366, 2.66 ha kopējo platību, ar nosaukumu „Rogas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 

Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000543266.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums.  

 A. F. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalu, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, ir noslēgts 

zemes nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas 

cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr.131), 2015.gada 13. aprīļa  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils novadā,  

Krustpils pagastā „Rogas” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 4300. 00 EUR,  

izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā sastāda 

678.92 EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 4978.92 EUR. 



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

3.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro daļu, 

Valsts un pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 18.panta pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktu, 4.punktu, 

11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās 

daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 1.februāra A. F. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (9 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Gundars Kalve, 

Mārtiņš Lazdāns (2 balsis) ,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Rogas”  ar 

kadastra numurus 5668 007 0366, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0366), ar 

kopējo  2. 66 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu 

cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Krustpils pagasts, „Rogas” 

(kadastra numurs 5668 007 0366), 2.66 ha platībā  nosacīto cenu 4978.92 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, A. F. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

4. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

5. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 2,66 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 007 0366 

(kadastra apzīmējumu 5668 007 0366), „Rogas”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads. 

6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Felss lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

10. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. G. 2015.gada 6. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0744-0.015ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

1. Iznomāt V. G. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0744 - 0.015 ha platībā (Nr. 16). 



2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

 

11. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

        

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata S. M. 2015.gada 16. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5696 005 0197 - 3.05 ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt  S. M. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0197 – 3,25 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

12. 

Par zemes nomas līguma laušanu Krustpils pagastā 
 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. D. 2015.gada 18. marta iesniegumu, kurā lūdz lauzt zemes nomas līgumu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0470. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

  Lauzt  zemes nomas līgumu ar V. D. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 

0470-0.2857ha platībā. 

 

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



 

 

 

13. 

Par zemes nomas līguma laušanu Atašienes pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. Z. 2015.gada 16. marta iesniegumu, kurā lūdz lauzt zemes nomas līgumu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 004 0242 – 4,0 ha platībā. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

  Lauzt zemes nomas līgumu ar A. Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 004 0242 

- 3.97 ha platībā. 

 

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

 

 

 

14. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

   

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z/S „Rudzes”, reģ. Nr. 45401020630, juridiskā adrese „Rudzes”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads īpašnieces R. Z. 2015.gada 16. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 5646 004 0242 - 4.0ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt  Z/S „Rudzes”, reģ. Nr. 45401020630, juridiskā adrese „Rudzes”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads īpašniecei R. Z. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 004 

0242 – 3,97 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

 

 

 

 

 



15. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. Z. 2015.gada 16. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 004 0112 - 0.4ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt  V. Z. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 004 

0112 - 0.4 ha platībā  

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

16. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Krustpils pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. S. 2015.gada 16. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0469, mazdārziņa ierīkošanai. 

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt  I. S. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0469 - 0.588 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

 

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

 

 

 

 



17. 

Par iznomāto zemes vienību daļu maiņu Variešu pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. K. 2015.gada 18. marta iesniegumu, kurā lūdz samainīt iznomātos zemes gabalus no 

„Lielajiem Piņņiem” ar kadastra apzīmējumu 56940080108 Nr. 2 - 2.2ha pret „Lielie Ierniņi” ar 

kadastra apzīmējumu 56940080165 Nr. 82 - 0.5ha un Nr. 81- 1.53 ha platībā. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Mainīt R. K. zemes vienības daļas no „Lielajiem Piņņiem” ar kadastra apzīmējumu 

56940080108 Nr. 2 - 2.2ha pret „Lielie Ierniņi” ar kadastra apzīmējumu 56940080165 Nr. 

82 - 0.5ha un Nr. 81- 1.53ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu pārslēgt un noteikt iznomāšanas termiņu uz 5 gadiem. Zemes nomas 

maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

 

 

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

 

 

 

 

18. 

Par iznomāto zemes vienību daļu maiņu Variešu pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z/S „Eglaine”, reģ. Nr. 45401009101, juridiskā adrese:  Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, īpašnieka A. J. 2015.gada 18. marta iesniegumu, kurā lūdz samainīt iznomātos 

zemes gabalus no „Lielie Ierniņi” ar kadastra apzīmējumu 56940080165 Nr. 82 - 0.5ha un Nr. 81- 

1.53ha platībā pret „Lielie Piņņi” ar kadastra apzīmējumu 56940080108 Nr. 2 - 2.2 ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Mainīt Z/S „Eglaine”, reģ. Nr. 45401009101, juridiskā adrese:  Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, īpašniekam A. J. zemes vienības daļas no „Lielie Ierniņi” ar kadastra 

apzīmējumu 56940080165 Nr. 82 - 0.5ha un Nr. 81- 1.53ha pret „Lielie Piņņi” ar kadastra 

apzīmējumu 56940080108 Nr. 2 - 2.2ha platībā. 



2. Zemes nomas līgumu pārslēgt un noteikt iznomāšanas termiņu uz 5 gadiem. Zemes nomas 

maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Inese Jaksone lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

 

19. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Vīpes pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata T. F. 2015.gada 24. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0486- 0.016 ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt T. F. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0486 - 0.016 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

20. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  A. V.   2015.gada 23. marta iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5646 009 0096 - 2.5393ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Iznomāt A. V.   zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0096 - 2.5393 ha platībā. 



2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

 

 

 

 

21. 

Par zemes vienību iznomāšanu  Kūku pagastā 

        

Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Mārtiņmuiža”, reģ. Nr. 45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, īpašnieka M. L. 2015.gada 9. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 5670 004 0179, 5670 004 0990, 5670 002 0038. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt  SIA „Mārtiņmuiža”, reģ. Nr. 45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, īpašniekam M. L. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5670 

004 0179-0.9ha, 5670 004 0990- 1.1ha, 5670 002 0038- 3.649 ha platībā. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Lazdāns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

 

22. 

Par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvojamo platību Kūku pagastā  

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Izsakās I.Jaksone, P.Gravāns, paskaidro K.Pabērzs, I.Stupāne. Izsakās V.Stiebriņa, I.Jaksone, 

M.Lazdāns, K.Pabērzs. 

 

Izskata  I. L.  2015. gada 8. aprīļa  iesniegumu, kurā lūdz pārslēgt īres līgumu uz dzīvokli pēc 

adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, sakarā ar vīra J. L. nāvi. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams pārslēgt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” ar Intu Larionovu, pamatojoties uz likumu 

„Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 25.11.2009. 



Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pamatojoties 

uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

1. Pārslēgt ar I. L. „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” uz dzīvojamo 

platību pēc adreses: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot Kūku pārvaldes vadītājam sastādīt un pārslēgt „Dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu”. 

 

 

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

 

 

 

 

23. 

Par īres līguma pārtraukšanu Kūku pagastā  

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata V. K. 2015. gada 8. aprīļa  iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt īres līgumu uz dzīvokli pēc 

adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, sakarā ar to, ka dzīvo citā vietā un dzīvokli neizmanto. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams pārtraukt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” ar Valēriju Komarovu, pamatojoties uz 

likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu,  atklāti balsojot „par” - Dace 

Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), 

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

Izbeigt ar V. K., [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu uz dzīvojamo platību pēc adreses: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 

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

 

 

 

 

24. 

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Variešu pagastā  

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata R. R.  2015. gada 12. marta iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvokli: [..], Variešu 

pagastā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams izīrēt 

dzīvojamo platību pēc adreses „Māja Nr.3”, dzīvoklis 17, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

  Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 



jautājumu risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu,  atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Izīrēt R. R. dzīvojamo platību pēc adreses [..], Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu  ar R. R.. 

3. Uzdot R. R. mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses [..] Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

 

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

 

 

 

25.  

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

 

 Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Informē I.Stupāne. Jautā G.Kalve, atbild I.Stupāne. Informē P.Gravāns. 

Jautā V.Golubevs, atbild M.Felss. Paskaidro P.Gravāns. Izsakās O.Stalidzāns, V.Stiebriņa, G.Kalve, 

P.Gravāns, M.Felss, K.Pabērzs. 

Paskaidro I.Stupāne. Izsakās J.Puriškevičs, G.Kalve, I.Jaksone, J.Pastars, K.Pabērzs.  

 

Izskata biedrības „Abra”, reģ. Nr. 40008141559, juridiskā adrese Liepu iela 6, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  biedrības valdes priekšsēdētājas K. R. 2015. gada 9. aprīļa 

iesniegumu, kurā lūdz atļaut iznomāt nedzīvojamās telpas bērnudārza telpas, kas atrodas pēc adreses 

Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, atlikušās 2 telpas uz tādiem pašiem 

nosacījumiem, kā jau iznomātās telpas un pagarinot īres termiņu līdz 2025. gadam.  

Ar Krustpils novada domes 22.10.2014. sēdes  lēmumu  „Par nomas maksas noteikšanu 

nedzīvojamām telpām, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads”  (protokols Nr.13, 6.p.)  telpām, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, īpašums „Zvaniņš”, noteikta  nomas maksa Eur 0,60 (sešdesmit centi) par 

vienu kvadrātmetru mēnesī.  

Savukārt   Krustpils novada domes 22.10.2014. sēdes  lēmums  „Par nedzīvojamo telpu 

iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads” 

(protokols Nr.13, 7.p.)  nosaka:  

„1.Iznomāt nedzīvojamās telpas Nr. 13, Nr. 18 ar kopīgo platību 89 m2 , kas atrodas pēc adreses Māras 

iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, īpašums „Zvaniņš” , biedrībai „Abra”, juridiskā 

adrese Liepu iela 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 2. Nenoteikt nomas maksu. 3. Noteikt 

līguma termiņu no 2014.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.decembrim. 4. Noteikt, ka nomnieks maksā, katru 

mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja rādījuma. 5. Noteikt, ka nomnieks nomājamās telpās 

veic apkuri ar savu kurināmo. 6. Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas 

līgumu, atbilstoši likumam. 7. Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.”  



Izvērtējot augstāk minēto, var secināt, ka 22.10.2014. ar domes sēdes  lēmumu  „Par 

nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads” (protokols Nr.13, 7.p.) ir pieņemts juridiski nekorekts lēmums. 

Telpu nomas līgums nav noslēgts. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts 

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

tipveida nosacījumiem”. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likumu „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Iznomāt nedzīvojamās telpas Nr. 1, Nr. 7 ar kopīgo platību 94 kvm, kas atrodas pēc adreses 

Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, īpašums „Zvaniņš”, biedrībai 

„Abra”, juridiskā adrese Liepu iela 6, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads.  

2. Noteikt nomas maksu Eur 0.60 par vienu kvadrātmetru mēnesī, tai skaitā LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3. Noteikt līguma termiņu līdz 2020. gadam. 

4. Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5. Noteikt, ka nomnieks, nomājamās telpās, veic apkuri ar savu kurināmo.   

6. Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

7. Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu. 

8. Atcelt Krustpils novada domes 22.10.2014. sēdes  lēmumu „Par nedzīvojamo telpu 

iznomāšanu, kas atrodas pēc adreses Māras iela Nr. 7, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads” (protokols Nr.13, 7.p.). 

 

 

 

26. 

Par atļauju atdalīt zemes gabalu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0216  no 

Krustpils pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5668 006 0029, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus zemes īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums”, Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut atdalīt no Krustpils pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0216 

zemes gabalu 0,06 ha platībā, izveidojot divus atsevišķus īpašumus. 



- pirmais zemes īpašums 7.9653 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrais zemes īpašums - 0. 06 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- individuālo māju apbūve (Kods 0601); 

  

 

 

27. 

Par atļauju atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0322 no Variešu pagasta 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5694 002 0003 un sadalīt neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu, izveidojot divus jaunus zemes īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.- 2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut atdalīt no Variešu pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5694 002 0003 zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0322 un atdalīto zemes vienību sadalīt divos atsevišķos 

īpašumos. 

- pirmais  zemes īpašums 3.74ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrais zemes īpašums- 2. 94ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101). 

 

 

 

 

 

28. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0912, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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



Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0912 ar kopējo 

platību 1.2328 ha divos atsevišķos zemes īpašumos: 

- pirmā zemes vienība 0. 19 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība - 1.0428 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101). 

 

 

 

29. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0016, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus  jaunus nekustamos īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu „Smilšlejas” ar kadastra Nr. 5670 004 016, ar 

kopējo platību 3.67 ha, divos atsevišķos zemes īpašumos: 

- pirmais zemes īpašums, kas sastāvēs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

5670 004 0324- 1.24ha, 5670 004 0827- 0.868ha; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrs zemes īpašums, kas sastāvēs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

5670 004 0912- 1.232ha, 5670 004 0601- 0.328ha; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

 

 

 

 

30. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0004, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 



Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

 Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu „Mālmeži” ar kadastra Nr. 5670 004 0004 ar 

kopējo platību 5.5168 ha divos atsevišķos zemes īpašumos: 

- pirmais zemes īpašums, kas sastāvēs no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

5670 004 0367- 3.3681ha, 5670 007 0742- 0.703ha, 5670 008 0574-0.7233ha ; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrs zemes īpašums, kas sastāvēs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 

005 0287- 0.7224 ha; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101). 

 

 

 

31. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0540, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums”, Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu „Kļavu iela 3” ar kadastra Nr. 5670 004 016 ar 

kopējo platību 3.9 ha trijos atsevišķos zemes īpašumos: 

- pirmais  zemes īpašums, kas sastāvēs no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

5670 004 0143- 0.6ha, 5670 004 0337- 0.9ha, 5670 004 0540- 0.9ha; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrs zemes īpašums, kas sastāvēs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0314- 1.1ha; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- trešais zemes īpašums- 0. 4ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- individuālo māju apbūve (Kods 0601). 

 
 
 

 

32. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0617, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus 

 

 Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 



Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0617 ar kopējo 

platību 0.561 ha trijās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 0.1932ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.2663ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve (Kods 0601); 

- trešā zemes vienība- 0.1015ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

 

 

 

 

 

33.  

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0619, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0619 ar kopējo 

platību 0.659 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 0.628ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.03ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 

 

 

 

 

 



 

34. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0722, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0722 ar kopējo 

platību 0.396 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 0.366ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.03ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 
 

 

 

35. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0719, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums”, Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0719 ar kopējo 

platību 0.6279 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 0.4679 ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.16ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 

 



 

36.  

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0618, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

 Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0618 ar kopējo 

platību 0.339 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 0.279ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.06ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 

 

37. 

Par atļauju sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0744 izstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, 

MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

Atļaut sadalīt Kūku pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5670 004 0744 ar kopējo 

platību 2,44 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

- pirmā zemes vienība 2.32ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101); 

- otrā zemes vienība- 0.12ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

 



 

38. 

Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo I.Stupāne. 

 

Izskata J. D. 2015.gada 26. marta iesniegumu, kurā ierosina starpgabala atsavināšanu Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – starpgabalu ar kadastra Nr.5694 003 0129. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 003 0238 un kopējo platību 2.31 ha  „Mežavoti 3”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  pašvaldībai, Jēkabpils 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539167.  

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktā 

noteikto, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. Savukārt minētā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ka atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var zemes īpašnieks, ja zemes starpgabals piegul 

viņa zemei. 

Atsavināmais īpašums robežojas ar četriem nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.5694 003 

0125; 5694 003 0062; 5694 003 0253; 5694 003 0141. 

Saskaņā ar minētā likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu zemes starpgabalu, kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst 

atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes 

starpgabals. 

Saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TF Universal” 2015.gada 4.februāra 

novērtējumu zemes gabala „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads (kadastra numurs 5694 

003 0129) tirgus vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību  aprēķināta EUR 3600.00, izdevumi, kuri saistīti 

ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā  un novērtēšanu  EUR 861.12, kopējā nosacītā 

cena sastādās 4461.12 EUR. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo un sesto daļu, 10.panta pirmo 14.panta 

otro, trešo un ceturto daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes resursu labas 

pārvaldības principus, veicinātu zemes konsolidāciju, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku 

izmantošanu un novada teritorijas sakārtošanu kopumā, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 3” ar kadastra 

Nr. 5694 003 0129 (kadastra apzīmējumu 5694 003 0238)  2.31ha platībā, kas atrodas Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 4461.12 euro (četri tūkstoši četri 

simti sešdesmit viens euro divpadsmit centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības ( starpgabala) „Mežavoti 3” ar kadastra Nr. 

5694 003 0128 (kadastra apzīmējumu 5694 003 0238)  2.31 ha platībā,  kas atrodas Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala)  pārdošanu izsolē 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās 

personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 



1.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par nosacīto cenu 

4461.12 euro ( četri tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro divpadsmit centi). 

4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību 

(starpgabalu) ar kadastra Nr. 5694 003 0129 (kadastra apzīmējumu 5694 003 0238) 2.31 ha 

platībā pārdot izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām  personām. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 3”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 2. 31 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 003 0129 

(kadastra apzīmējumu 5694 003 0238), „Mežavoti 3”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

7. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

39. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Braueri”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  003 0184) 

      

  Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  SIA „Procents”, reģistrācijas Nr. 40103179928, 

juridiskā adrese: „Kuplejas’, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, valdes locekļa J.D. 2015.gada 

24.marta iesniegumu, kurā lūdz Krustpils novada pašvaldību atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. 5670 003 0184, kas atrodas „Braueri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, atdalot zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0271-  1,12 ha platībā. Zemes izmantošanas mērķis – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

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

tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Braueri” ar kadastra Nr.5670 003 0184 sastāv no 3 zemes 

vienībām ar kopējo platību 9,1794 ha. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 006 

0271 – 1,12 ha platībā, zemes lietošanas mērķis ir zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā SIA „Procents” valdes locekļa J.D. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj: 

  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Braueri”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 003 0184)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0271  – 1,12 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0271  – 1,12 ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 



 

40. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Braueri”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  003 0184) 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  SIA „Procents”, reģistrācijas Nr. 40103179928, 

juridiskā adrese: „Kuplejas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, valdes locekļa J.D. 2015.gada 

24.marta iesniegumu, kurā lūdz Krustpils novada pašvaldību atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. 5670 003 0184, kas atrodas „Braueri”, Kūku pagasts, Krustpils novads, atdalot zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0433-  0,7894 ha platībā. Zemes izmantošanas mērķis – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

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

tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Braueri” ar kadastra Nr.5670 003 0184 sastāv no 3 zemes 

vienībām ar kopējo platību 9,1794 ha. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0433 – 0,7894 ha platībā, zemes lietošanas mērķis ir zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā SIA „Procents” valdes locekļa J.D. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj:  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Braueri”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 003 0184)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0433  – 0,7894 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0433  – 0,7894 ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 

 

 

41. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Lazariņi”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 009 0047) 

 

  

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  K. M.  2015.gada 19.marta iesniegumu,  kurā lūdz atdalīt  

zemes gabalu 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0047   no nekustamā īpašuma 

„Lazariņi’, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5676 009 0047, nekustamā īpašuma kopējā 

platība ir 15,0 ha. Lūdz noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Lazariņi” ar kadastra Nr.5676 009 0047 kopējā platība ir 15,0 ha. 

Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0047 – 11,7 ha platībā, zemes lietošanas 

mērķis ir zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā K. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Lazariņi”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 009 0047)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0047  – 11,7 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0047  – 11,7 ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 

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

 

 

 

 

42. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

 („Papeles”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 009 0113) 

 

        Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  A. B. pilnvarotās personas J. B. 2015.gada 23.marta 

iesniegumu,  kurā lūdz atdalīt  zemes gabalu 4,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0057   

no nekustamā īpašuma „Papeles”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5676 009 0113.  

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

konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Papeles” ar kadastra Nr.5676 009 0113 kopējā platība ir 29,19 ha. 

Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0057 – 4,02 ha platībā, zemes lietošanas 

mērķis ir zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

1. panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā A. B. pilnvarotās personas J. B. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj:  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Papeles”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 009 0113)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0057  – 4,02 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0057  – 4,02 ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 

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



 

 

43. 

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Ķuzāni”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0044) 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība  ir saņēmusi J. Ķ.  pilnvarotās personas I. L. 2015.gada 1.aprīļa 

iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0006 no zemes 

īpašuma „Ķuzāni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5668 006 0044. Atdalāmajai 

zemes vienībai noteikt izmantošanas mērķi - lauksaimniecība (kods 0101). 

Iesniegumam pievienota universālpilnvaras kopija ar kuru Jānis Ķuzāns pilnvaro Inesi Lūsi 

pārvaldīt un pārzināt  visa veida piederošo mantu, kustamu un nekustamu.  

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

nekustamais īpašums „Ķuzāni”, ar kadastra Nr. 5668 006 0044, sastāv no 3 zemes vienībām, kuru 

kopējā platība ir 8,8 ha. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5668 004 0006 – 3,2 ha 

platībā,  zemes lietošanas veidi, atbilstoši eksplikācijai,  sadalās šādi: 3,0 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,2 ha – citas zemes. 

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

1. panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā  J. Ķ. pilnvarotās personas I. L. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj:  

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Ķuzāni”  (īpašuma kadastra Nr. 5668 006 0044)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0006  – 3,2 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0006  – 3,2  ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 

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

 

 

 

44. 

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Ķuzāni”, Krustpils pagasts, kadastra Nr. 5668 006 0044) 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība  ir saņēmusi J. Ķ.  pilnvarotās personas I. L. 2015.gada 2.aprīļa 

iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0012 no zemes 

īpašuma „Ķuzāni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5668 006 0044. Atdalāmajai 

zemes vienībai noteikt izmantošanas mērķi - mežsaimniecība (kods 0201). 

Iesniegumam pievienota universālpilnvaras kopija ar kuru J. Ķ. pilnvaro I. L. pārvaldīt un 

pārzināt  visa veida piederošo mantu, kustamu un nekustamu.  



Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

nekustamais īpašums „Ķuzāni”, ar kadastra Nr. 5668 006 0044, sastāv no 3 zemes vienībām, kuru 

kopējā platība ir 8,8 ha. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5668 002 0012 – 2,9 ha 

platībā,  zemes lietošanas veidi, atbilstoši eksplikācijai,  sadalās šādi: 2,7 ha – meži, 0,2 ha – citas 

zemes. 

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

1. panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kā arī ņemot vērā  J. Ķ.pilnvarotās personas I. L. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Ķuzāni”  (īpašuma kadastra Nr. 5668 006 0044)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0012  – 2,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0012  – 2,9  ha platībā noteikt  

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201). 

 

 

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

 

 

 

 

45. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”  Kūku 

pagastā 

 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „DL Dati”, reģistrācijas Nr.45403033305, juridiskā 

adrese: „Spunģēni 1 - 10”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2015.gada 31.marta 

iesniegumu Nr. 008- 2015 „Par zemes ierīcības projekta  apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt  

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Bērzkalni”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0350. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 

20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Bērzkalni”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0350 noteikt: 



 1.jaunizveidotajai zemes vienībai (paliekošajai zemes vienībai)  ar platību 3,6 ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 8,3 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes 

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

 

46. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bitītes”  Vīpes pagastā 

 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „DL Dati”, reģistrācijas Nr.45403033305, juridiskā 

adrese: „Spunģēni 1 - 10”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2015.gada 7.aprīļa 

iesniegumu Nr. 009- 2015 „Par zemes ierīcības projekta  apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt  

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Bitītes”, Vīpes pagastā, Krustpils 

novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 006 0002. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 

20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Bitītes”, Vīpes  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 006 0002 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai (paliekošajai zemes vienībai)  ar platību 14,6 ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 14,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes 

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

47. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zīles”  Kūku pagastā 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, 2015.gada 30.marta iesniegumu Nr.TP - 5 „Par zemes 

ierīcības projekta „Zīles” apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt  zemes ierīcības projektu „Zīles”, Kūku 

pag., Krustpils novads, kadastra apz. 5670 007 0059. 



 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 

20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Zīles”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0059 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai (paliekošajai zemes vienībai)  ar platību 10,1 ha noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai – 2,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes 

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 
 

 

 

48. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Māsāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. M.  2015.gada 14.aprīļa  iesniegumu, kurā lūdz 

sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0120 divos atsevišķos īpašumos:  

 Pirmais īpašums 10 ha, izmantošanas mērķis – lauksaimniecība; 

 Otrais īpašums 3,5 ha, noteikt dalīto izmantošanas mērķi – 0,2 ha ēku būvju uzturēšanai, 

3,3 ha lauksaimniecībā. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nekustamais 

īpašums „Māsāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0120  sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0120, kuras kopējā platība ir 13,50 ha. 

Atbilstoši eksplikācijai : 11,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,6 ha – meži, 0,2 ha – zeme 

zem ēkān, 0,4 – ha – zeme zem ceļiem, 0,2 ha – citas zemes. Zemes lietošanas mērķis – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu” 123.1.p. jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība lauksaimniecības teritorijā - 

2,0 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalma atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana). 

Pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. 

punktu, kā arī ņemot vērā J. M.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 



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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Māsāni 1” (kadastra Nr. 5696 

005 0120) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0120 sadalīšanai.    

 2. Atdalītajai zemes vienībai 10 ha platībā, noteikt  izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras  

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Paliekošajai zemes vienībai  3,5 ha platībā noteikt dalīto lietošanas mērķi: 

 0,2 ha  platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

 3,3 ha platībā - noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 4. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Māsāni 1” (pielikumā). 

 5. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils             

novada pašvaldībā.   

 

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

 
 

 

49. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome iepazinās ar A. A. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils 

novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt 

protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: A.A., 

personas kods [..], dzīvo: [..]. 

2.  Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 



5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 
 

 

50. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

       Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar I. Ģ. iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils 

novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

  

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt 

protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: 

I. Ģ., personas kods  [..], dzīvo [..]. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

 

51. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

        Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu, Nr. 6-8/15/10 “Par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu”, kurā lūdz anulēt S. Š. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils 

novads, jo  nav tiesiska pamata būt deklarētam norādītajā adresē. 

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” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par S. Š. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot S. Š.. 

 

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

 

 

 

 

52. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
 

        Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Hiponia”, reģ. Nr. 40003426895, adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, 

2015.gada 4.marta iesniegumu, Nr. 3 / 4-508 “Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”, kurā lūdz 

anulēt E. T. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo  nav tiesiska pamata būt 

deklarētam norādītajā adresē. 

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” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par E. T. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot E. T.. 

 

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

 

 

 

53. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

        Jautājums izskatīts 16.04.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Hiponia”, reģ. Nr. 40003426895, adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, 

2015.gada 4.marta iesniegumu, Nr. 3 / 4-508 “Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”, kurā lūdz 

anulēt A. T. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo  nav tiesiska pamata būt 

deklarētam norādītajā adresē. 

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” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par A. T. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, jo 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot A. T.. 

 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:20 

Sēdes vadītājs     (personīgais paraksts) 24.04.2015. K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs          (personīgais paraksts) 24.04.2015.                             R.Ivanova 

 


