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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

Sēdē piedalās 

 

Deputāti: 

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

Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Jurists Ivars Jaševs, Mežares 

pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika 

Kauranena, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāte:  Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.) -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 

 

1.  

Darba kārtība 

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome apstiprināt domes 

sēdes darba kārtību: 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums 

3. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas 

atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai  

4. Par zemes ierīcības projekta „Sudrabi” apstiprināšanu  
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5. Par zemes ierīcības projekta „Mežāres centrs” un “Mežāres pamatskola” 

Mežāres pagastā robežu savstarpējai pārkārtošanai, apstiprināšanu  

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

10.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

11. Par nekustamā īpašuma „Plūdi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai par brīvu cenu  

12. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 

2021. gadam”  

13. Par dzīvokļa “Neretas 1” - 6, Vīpe, Vīpes pagasts,  Krustpils novads  

atsavināšanu par brīvu cenu  

14. Par nekustamā īpašuma  “Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

15. Par nekustamā īpašuma  “Pļaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

16. Par dzīvokļa īpašuma “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

17. Par locekles Intas Poļevskas atbrīvošanu no amata 

18. Par kustamās mantas pārdošanas rezultātu un lēmuma par nodošanu 

atsavināšanai atcelšanu 

19. Par ēkas “Vecā skola” nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

R. Spēks informē par novada karogu nolaišanu 30. jūnijā. Notika tikšanās ar atkritumu 

poligona “Dziļā vāda” kapitāldaļu turētājiem. Jēkabpils pilsētas domē notika tikšanās par 

situāciju par administratīvās reformas situāciju pēc 30. jūnija. Pagaidām darbi turpinās ierastā 

ritmā. R. Spēks informē par komisiju darbu pēc 30. jūnija. Izsakās K. Stars par jaunās struktūras 

izveidi, par amata vienību optimizāciju. Mēneša laikā jāapstiprina jauno amatu saraksts. 

R. Spēks informē par būvdarbu norisi Krustpils pamatskolā. Notiek tirgus izpēte 

laukuma projekta izbūvei pie Mārdadža estrādes. Ceļu remonti noteik pēc grafika. Bija zvans 

no laikraksta “Brīvā Daugava” par Spunģēnu – Jēkabpils gājēju un velo celiņa nodošanu 

ekspluatācijā. Uzņēmējs darbus ir paveicis ārtāk nekā noteikts līgumā, tādēļ ir viedoklis, ka 

darbi ir pabeigti. Līguma termiņš beidzas 2022. gadā, kad jābūt pabeigtiem darbiem.  

 

3. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

paaugstināšanai” īstenošanai 

  

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

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

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

daļu, likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta 5. daļu, Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2021/1 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 



 
 

2021. gadam”, Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gada aktualizēto 

Investīciju plānu (sadaļas “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020. gada līdz 

2022. gadam” 13. punktu) (apstiprināts ar 2021. gada 27. janvāra domes sēdes lēmumu (prot. 

Nr.1, 5. punkts)), Izglītības un zinātnes ministrijas 25.05.2021. vēstuli Nr. 4-34e/21/5 “Par 

investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

paaugstināšanai” atbalstīšanu”, 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 50 935 EUR Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases 

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

Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanu kārtējā gadā - 2021. gadā. 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

 

2022. gadā  EUR  5 094 

2023. gadā EUR 5 094 

2024. gadā EUR 5 094 

2025. gadā EUR 5 094 

2026. gadā EUR 5 094 

2027. gadā EUR 5 094 

2028. gadā EUR 5 094 

2029. gadā EUR 5 094 

2030. gadā EUR 5 094 

2031. gadā EUR 5 089 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 27. maija domes sēdes lēmumu “Par aizņēmumu 

Valsts kasē investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai” (prot. Nr. 11, 1. punkts). 

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

 

 

No sēžu zāles iziet deputāte E. Serkova 

 

4. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2021/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2021. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

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

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

valsts budžetu 2021. gadam”,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 



 
 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2021/7 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 „Par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta „ Sudrabi” apstiprināšanu 

 

    Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.   

Izskatot SIA “LL projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes 

iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214,  sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena 2021.gada 04.jūnija  iesniegumu Nr.077-2021  par zemes ierīcības 

projekta ”Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Sudrabi”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 007 0161 uzsākts pēc tā īpašnieka Vārds Uzvārds, 

adrese: “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, 2021.gada 21.aprīļa 

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

izstrādāts neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0245  ar platību 7,4 

ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021. gada 20.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 9, p.1) “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /Sudrabi/”.  

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Sudrabi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56940080245 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Robežas ir ierādītas uz zemes robežu plāna 

pamata. Īstenojot projektu, atbilstoši LR MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 

”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā 

uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Sudrabi”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0245, ar platību 7,4 ha  divās 

zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0302 -  platība 3,0 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0303 -   platība 4,4 ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0302 -  platība 3,0 ha 

saglabājams nosaukums „Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads. Noteikt nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2) Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0303 -  platība 4,4 ha – 

piešķirams jauns nosaukums “Sudrabu Sniedzes”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un noteikt 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

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

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

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

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



 
 

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

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 20.aprīļa  lēmumu (sēdes 

protokols Nr.9. p.1   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā /Sudrabi/)” 

un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena  (sertifikāts Nr. CA0015) 

2021.gada 04.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Sudrabi” apstiprināšanu un, 

ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes ierīcības projektu “Sudrabi”,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Sudrabi”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 

007 0161), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694  008 0245, ar platību 7,4 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0302 -  platība 3,0 ha 

saglabāt nosaukumu „Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads un nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0303 -  platība 4,4 ha – 

piešķirt jaunu nosaukumu “Sudrabu Sniedzes”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un noteikt 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

6. 

Par zemes ierīcības projekta „Mežāres centrs” un “Mežāres pamatskola” Mežāres 

pagastā robežu savstarpējai pārkārtošanai, apstiprināšanu 

 

  

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: 

“Spunģēni 1”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204, sertificēta zemes 

ierīkotāja Sandra Madžuļa 2021.gada 04.jūnija iesniegumu Nr.069-2021 par zemes ierīcības 

projekta „Mežāres centrs” un “Mežāres pamatskola” robežu savstarpējai pārkārtošanai 

Mežāres pagasta, Krustpils novadā, apstiprināšanu, konstatēts: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 
 

Zemes ierīcības projekts nekustamajiem īpašumiem „Mežāres centrs”- zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0188 un “Mežāres pamatskola”- zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 005 0330 Mežāres pagastā, Krustpils novadā uzsākts pēc to īpašnieka- 

Krustpils novada pašvaldības pilnvarotās personas Līgas Garkalnes 2021.gada 27.aprīļa 

iesnieguma.  

Zemes ierīcības projekts izstrādāts īpašumiem „Mežāres centrs”- zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 005 0188  ar platību 3,9 ha un “Mežāres pamatskola”- zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0330  ar platību 0,1244 ha Mežāres pagastā, 

savstarpējai robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2021.gada 31.marta lēmumu (sēdes protokols  Nr.8, p.16. “Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā zemes vienības sadalīšanai un robežu 

pārkārtošanai /56760050188 “Mežāres centrs” un 56760050330“Mežāres pamatskola”/”.  

 Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Mežāres centrs” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56760050188 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa ir izstrādāta 

digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

 Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Mežāres pamatskola” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56760050330 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa ir izstrādāta 

digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

 Īstenojot projektu atbilstoši MK 2012.gada 27.decembra Noteikumiem Nr.1019 

“Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmo un pārkārtoamo zemes vienību 

kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība, apgrūtinājumus izraisošo objektu, 

situācijas kontūru un citu elementu izvietojums, un zemes lietošanas veidi. 

            Zemes ierīcības projekts izstrādes mērķis - īpašumu “Mežāres centrs”, Mežāre, Mežāres 

pagasts, Krustpils novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0188 un “Mežāres 

pamatskola”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5676 005 0330 robežas tiek savstarpēji pārkārtotas un zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5676 005 0188 sadalīta (grafiskajā daļā 1; 2 un 3).  

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56760050371 -   platība 2,7 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56760050372 -  platība 1,1 ha. 

3.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56760050373 -  platība 0,2 ha. 

Zemes ierīcības projekts paredz priekšlikumus par zemes izmantošanas mērķiem, 

adresēm un nosaukumiem: 

1) Pārkārtotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0301 - ar  

platību 2,7 ha; atstājams nosaukums un adrese “Mežāres pamatskola” Mežāres pagasts,  

Krustpils novads. Nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0901- izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve; 

2) Atdalītajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0372 – ar  

platību 1,1 ha piešķirama adrese un nosaukums „Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0908 -  pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve; 

3) Atdalītajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0373 – ar  

platību 0,2ha piešķirams nosaukums „Nomale”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis: 0600 -  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 

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

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

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

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

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 31.marta lēmumu (sēdes protokols  Nr.8, 



 
 

p.16. “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā zemes vienības sadalīšanai 

un robežu pārkārtošanai /56760050188 “Mežāres centrs” un 56760050330“Mežāres 

pamatskola”/” 

un SIA “GEO Mērniecība”, 2021.gada 04.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa  

( sertifikāts  CA Nr.0016) sagatavoto zemes ierīcības projektu „Mežāres centrs” un “Mežāres 

pamatskola” Mežāres  pagastā, Krustpils novadā,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Mežāres centrs” un “Mežāres pamatskola” atrašanās 

vieta –Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 

0188  ar platību 3,9 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0330  ar platību 

0,1244 ha savstarpējai robežu pārkārtošanai un sadalīšanai (grafiskajā daļā 1; 2 un 3) : 

 1.1. Pārkārtotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0301 - 

ar  platību 2,7 ha  atstāt nosaukumu un adresi “Mežāres pamatskola”,Mežāre, Mežāres pagasts,  

Krustpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0901- izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve; 

1.2. Atdalītajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0372 – ar  

platību 1,1 ha piešķirt adresi un nosaukumu „Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0908 -  pārējo sabiedriskās 

nozīmes objektu apbūve; 

1.3. Atdalītajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0373 – ar  

platību 0,2ha piešķirt jaunu nosaukumu „Nomale”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0600 -  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

7. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

 Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 20.maijā saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo izbeigta mutiskā vienošanās.  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 
 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

no 2016.gada 29.jūnija ir deklarējis dzīvesvietu adrese., Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu - īpašuma tiesības. 

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu adrese Krustpils novads Zemesgrāmatā 

nostiprināta Vārds Uzvārds.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Vārds Uzvārds,  deklarētā dzīvesvieta adrese Krustpils novads, bija uzaicināts Krustpils 

novada pašvaldībā līdz 2021.gada 3.jūnijam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē adrese Krustpils novads. Uzaicinājums 2021.gada 

20.maijā  “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/728 nosūtīts uz Vārds 

Uzvārds  deklarēto adresi un faktisko adresi.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

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

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

dzīvesvietu”,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par Vārds Uzvārds, personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu adrese 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds Uzvārds. 

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

 

 

8. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 13.maijā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1348, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību  adrese, 

Krustpils novada Kūku pagastā, ģimenes pieauguma dēļ. 

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par 

īres līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis adrese Krustpils novada Kūku pagastā ir Krustpils novada pašvaldības 

īpašums. 



 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldībām 

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 

šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja 

šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 

īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo 

telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības 

domes saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas 

secībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmo 

daļu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds, uz dzīvokli adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, 

paredzot īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

3. Ja Vārds Uzvārds lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamās telpas īres 

līgumu, tad tiks uzskatīts, ka viņš atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar Vārds Uzvārds un nodot dzīvokli adrese Krustpils 

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu katru reizi uz tādu pašu 

termiņu, kāds noteikts lēmumā, ja nav pretenziju par līguma saistību izpildi. 

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

 

9. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 8.jūnijā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1638, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību adrese, 

Krustpils novada Kūku pagastā, jo vēlas dzīvot atsevišķi no vecākiem. 
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Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par 

īres līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis adrese, Krustpils novada Kūku pagastā ir Krustpils novada pašvaldības 

īpašums. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldībām 

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 

šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja 

šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 

īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo 

telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības 

domes saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas 

secībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmo 

daļu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds, uz dzīvokli adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, 

paredzot īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

3. Ja Vārds Uzvārds lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamās telpas īres 

līgumu, tad tiks uzskatīts, ka viņš atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar Vārds Uzvārds un nodot dzīvokli adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu katru reizi uz tādu pašu 

termiņu, kāds noteikts lēmumā, ja nav pretenziju par līguma saistību izpildi. 

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

 

 

10. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

https://likumi.lv/ta/id/56812#p13
https://likumi.lv/ta/id/56812#p14
https://likumi.lv/ta/id/56812#p15


 
 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 8.jūnijā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1639, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību adrese, 

Krustpils novada Kūku pagastā, dzīves apstākļu uzlabošanai. Vēlas īrēt dzīvokli ar centrālo 

apkuri. 

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par 

īres līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis adrese, Krustpils novada Kūku pagastā ir Krustpils novada pašvaldības 

īpašums. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldībām 

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 

šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja 

šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 

īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo 

telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības 

domes saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas 

secībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmo 

daļu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds, uz dzīvokli adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, 

paredzot īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

3. Ja Vārds Uzvārds lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamās telpas īres 

līgumu, tad tiks uzskatīts, ka viņa atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar Vārds Uzvārds un nodot dzīvokli adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu katru reizi uz tādu pašu 

termiņu, kāds noteikts lēmumā, ja nav pretenziju par līguma saistību izpildi. 

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  
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11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

 Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 28.maijā saņemts Vārds 

Uzvārds (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums, reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1520, ar 

lūgumu izbeigt 2009.gada 20.aprīļa dzīvojamo telpu, kuru adrese ir adrese, Krustpils novads, 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar 2021.gada 1.jūniju. 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja īres līguma izbeigšanu saskaņoja. 

Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju Iesniedzējam maksājumu parādu nav.  

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

Dzīvojamo telpu īres likuma 20. pantu,  

 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Izbeigt ar Vārds Uzvārds 2009. gada 20. aprīlī noslēgto dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par dzīvojamās telpas “adrese, Krustpils novads īri un līguma beigu 

termiņu noteikt 2021.gada 31.maiju. 

2.  Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu 

par dzīvokli, saskaņā ar izrakstīto aprēķinu. 

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Plūdi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Plūdi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 56760090152, kura sastāvā ir zemes vienība 2,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 56760090152 un zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56760090173 (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612360 un īpašumtiesības nostiprinātas Krustpils 

novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība).  

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktam pašvaldībā saņemts Vārds Uzvārds ierosinājums atsavināt Īpašumu. Šā likuma 

37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4


 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības 

īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, 

lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un 

citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, 

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka 

publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 23.aprīļa 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 6500 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 3055 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 140 EUR par Īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

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

iespējami augstāku cenu, tad Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 6640 EUR apmērā, kas ir 

Īpašuma pārdošanas cena.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 

8.panta otro, trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Atsavināt Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Plūdi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 009 0152, kura sastāvā ir zemes vienība 2,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 56760090152 un zemes vienība 1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56760090173 (turpmāk - Īpašums) pārdodot to par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt Īpašuma pārdošanas brīvo cenu 6640 EUR, kas ir vienāda ar nosacīto cenu. 

3. Īpašumu pārdot Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk – Pircējs), deklarētā 

dzīvesvietas adrese – adrese, Krustpils novads. 

4.  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai nedēļas laikā 

pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu par Īpašuma 

atsavināšanu, ar lūgumu četru mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski 

sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par Īpašumu: samaksāt 

visu pirkuma maksu vai – nomaksas pirkuma līguma gadījumā – avansu 10 procentu 

apmērā no pirkuma maksas. 

5. Noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par Īpašuma atsavināšanu atbilstoši atbildē 

norādītajam.  

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) 



 
 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

13. 

Par dzīvokļa “Neretas 1” - 6, Vīpe, Vīpes pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu par brīvu cenu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

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

dzīvoklis „Neretas 1” - 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56969009000 

(turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000439144 – 6. Īpašuma sastāvā ir dzīvokļa Nr. 6 īpašums 47,8 kvadrātmetru platībā 

un 478/4256 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašumtiesības uz 

Īpašumu atbilstoši 2009. gada vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai ieguva 

Krustpils novada pašvaldība, kas pārņēma Vīpes pagasta pašvaldības institūcijas, finanses, 

mantu, tiesības un saistības.  

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

5.punktu pašvaldībā iesniegts Īpašuma īrnieces Vārds Uzvārds ierosinājums atsavināt Īpašumu. 

Dzīvokli īrniece īrē no 1989.gada. Šā likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ja 

nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad pārdošanas cena 

ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības 

īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, 

lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un 

citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, 

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka 

publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Īpašuma tirgus vērtība tiks 

izmantota atsavināšanas cenas noteikšanai, lai pārdošanas cena nebūtu zemāka par tirgus 

vērtību. Pašvaldības izdevumu summa 65 EUR par Īpašuma dokumentu sagatavošanu 

atsavināšanai. 

Ņemot vērā, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

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

iespējami augstāku cenu. ņemot vērā, ka pašvaldība Īpašuma remontā – logu maiņa, santehnikas 

maiņa u.tml. ir ie ieguldījusi lielus līdzekļus, tad Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 4100 EUR 

apmērā, kas ir Īpašuma pārdošanas cena.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 

8.panta otro, trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo, 
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ceturto un piekto daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Daina Kalve, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns),  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Atsavināt Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli „Neretas 1” - 6, 

Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56969009000, kura sastāvā ir dzīvokļa 

Nr. 6 īpašums 47,8 kvadrātmetru platībā un 478/4256 kopīpašuma domājamā daļa no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes (turpmāk - Īpašums) pārdodot to par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt Īpašuma pārdošanas brīvo cenu 4100 EUR, kas ir vienāda ar nosacīto cenu. 

3. Īpašumu pārdot Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk – Pircējs), deklarētā 

dzīvesvietas adrese – adrese, Krustpils novads. 

4.  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai nedēļas laikā pēc 

lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu par Īpašuma 

atsavināšanu, ar lūgumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski sniegt 

atbildi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem 

par Īpašumu: samaksāt visu pirkuma maksu vai – nomaksas pirkuma līguma gadījumā – 

avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas. 

5. Noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par Īpašuma atsavināšanu atbilstoši atbildē norādītajam.  

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – 

pēc juridiskās adreses) 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma  “Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēma 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 7, 13.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to 

izsolē. Īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanai tika ņemta vērā sertificēta vērtētāja SIA 

“Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 3200 EUR, kadastrālā vērtība 833 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 320 EUR par Īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt 

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 4550 EUR. 

Komisijas izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā netika iesniegts neviens 

pieteikums dalībai Īpašuma izsolei. Īpašuma izsoles noteikumu 5.1.1.apakšpunktā paredzēts, ka 

izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies, līdz 

ar to izsoles sākumcena netika pārsolīta. Pašvaldības domei jāpieņem vienu no lēmumiem 



 
 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, kur noteikts, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Komisija ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

3.punktu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam “Breksēni”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0441 ar kopējo platību 1,37 ha. 

2. Atcelt nekustamā īpašuma “Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5694 002 0441,  atsavināšanu 

 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāte E. Serkova 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma  “Pļaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēma 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pļaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 7, 18.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Pļaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. 

Īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanai tika ņemta vērā sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 390 EUR, kadastrālā vērtība 22 EUR un pašvaldības izdevumu summa 

820 EUR par Īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. Pašvaldības 

dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk 

– Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto 

cenu 1450 EUR. 

Komisijas izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā netika iesniegts neviens 

pieteikums dalībai Īpašuma izsolei. Īpašuma izsoles noteikumu 5.1.1.apakšpunktā paredzēts, ka 

izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies, līdz 

ar to izsoles sākumcena netika pārsolīta. Pašvaldības domei jāpieņem vienu no lēmumiem 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, kur noteikts, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 



 
 

Komisija ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

3.punktu,    

  atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam “Pļaviņa”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0296 ar kopējo platību 0,0418 ha. 

2. Atcelt nekustamā īpašuma “Pļaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 005 0296, atsavināšanu.  

 

 

16. 

Par dzīvokļa īpašuma “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēma 

lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma “Kūkas Nr. 2” - 1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 16.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 56709008481, ar kopējo platību 42,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā 

kopīpašuma 4220/54680 domājamās daļas no būves un zemes (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanai tika ņemta vērā sertificēta vērtētāja SIA 

“Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 1400 EUR, kadastrālā vērtība 841 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 220 EUR par Īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt 

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2150 EUR. 

Komisijas izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā netika iesniegts neviens 

pieteikums dalībai Īpašuma izsolei, kurs atbilstu izsoles noteikumos noteiktajai kārtībai. 

Īpašuma izsoles noteikumu 5.1.1.apakšpunktā paredzēts, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja 

noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies, līdz ar to izsoles sākumcena netika 

pārsolīta. Pašvaldības domei jāpieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, kur noteikts, ja nekustamā īpašuma pirmajā 

izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Komisija ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

3.punktu, 

  atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 



 
 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli dzīvokļa īpašumam “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 900 8481, ar kopējo platību 42,2 m2, 

kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4220/54680 domājamās daļas no 

būves un zemes. 

2. Atcelt dzīvokļa īpašuma “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 900 8481, atsavināšanu. 

 

 

17. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas  

locekles Intas Poļevskas atbrīvošanu no amata 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 31.maijā saņemts Krustpils novada bāriņtiesas 

locekles Intas Poļevskas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekļa amata 

2021.gada 30.jūnijā savstarpēji vienojoties.   

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta četrpadsmito daļu, 

  atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot Intu Poļevsku no Krustpils novada bāriņtiesas locekļa amata 2021.gada 

30.jūnijā. 

2. Noslēgt ar Intu Poļevsku vienošanos par amata tiesisko attiecību izbeigšanu. 

3. Izmaksāt Intai Poļevskai visas naudas summas, kas viņai pienākas, un atlaišanas 

pabalstu 70 procentu apmērā saskaņā ar noslēgto vienošanos. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.  

 

 

18. 

Par kustamās mantas pārdošanas rezultātu un  

lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome vairākas reizes ir lēmusi par 

pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa MERCEDES BENZ SPRINTER 413, valsts 

reģistrācijas numurs JJ7294, VIN numurs WDB9046631R398115 (turpmāk – kustamā manta) 

– pārdošanu gan izsolē, gan par brīvu cenu. Pēdējā kustamās mantas pārdošanas cena tika 

apstiprināta 1200 eiro.  

Kustamās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā nepieteicās neviens 

pircējs. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturtajā daļā noteikts, ja 

kustamās mantas izsole ir nesekmīga, tad institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var 

ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. Ņemot vērā, ka arī cits atsavināšanas 

veids ir bijis nesekmīgs, tad Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 



 
 

komisija ierosina uz laiku apturēt kustamās mantas atsavināšanu un atcelt lēmumu par nodošanu 

atsavināšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19. un 27.punktu,    

 atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt kustamās mantas – transportlīdzekļa MERCEDES BENZ SPRINTER 413, 

valsts reģistrācijas numurs JJ7294, VIN numurs WDB9046631r398115 (turpmāk – 

kustamā manta) - atsavināšanu par nenotikušu.  

2. Atcelt kustamās mantas atsavināšanu.   

 

 

19. 

Par ēkas “Vecā skola” nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. Jautā K. Stars par ēkas teritoriju – vai to arī nodos 

lietošanā? Atbild I. Jaševs, R. Spēks. Izsakās K. Brūniņa – slēdzot līgumu, var iekļaut visas 

prasības par ēkas un teritorijas lietošanu. Iesaka nodod ēku bez šķēršļu joslas. I. Jaševs 

ierosina slēgt līgumu ar 1. jūliju.  

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts biedrības “Silta Sirds”, 

reģistrācijas numurs 40008247887 (turpmāk – Biedrība), iesniegums ar lūgumu nodot nomā 

līdz 2035.gadam ēku “Vecā Sūnu skola” un tai piegulošo norobežoto teritoriju Krustpils novada 

Kūku pagastā. Zemesgrāmatu ierakstos skolas nosaukums ir “Vecā skola” (turpmāk – ēka).   

Biedrības iesniegumā rakstīts, ka tā ik gadu rīko nometnes bērniem, jauniešiem un 

vecākiem no dažādām sabiedrības grupām. Nometnes tiek rīkotas bez dalībnieku 

līdzfinansējuma. Pakalpojumus dalībniekiem piedāvā bez maksas. 

Lai piesaistītu līdzekļus aktivitāšu realizēšanai un plašākas sabiedrības iesaistē, Biedrība 

aktīvi piedalās projektu konkursos - Vides aizsardzības fondā, Sabiedrības integrācijas fondā, 

Ziedot.lv., Krustpils , Aknīstes, Jēkabpils, Kokneses un Gulbenes novados. 

Tā, kā Biedrības aktivitātēs iesaistās liels dalībnieku skaits, tad aktivitāšu realizācijai 

nepieciešamas papildus telpas. Tās līdz šim nomātas no Kultūras namiem, viesu namiem, pilīm, 

muižām. Ja pašvaldība nodotu lietošanā skolas telpas, tad tā būtu iespēja pašiem būt 

neatkarīgiem un papildus resursus netērēt telpu nomā. 

Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 2017.gada 9.martā, 

norādītās sabiedriskā labuma darbības jomas - labdarība un pilsoniskas sabiedrības attīstība. 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma (turpmāk – Likums) 2.panta pirmo 

daļu sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai 

kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, 

pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un 

slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu 

gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšanu. 

Atbilstoši Likuma 3.pantam sabiedriskā labuma organizācijas ir biedrības un 

nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma 

darbība, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk — reliģiskās organizācijas), 

kuras veic sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus 

ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma 

darbības nodrošināšanu, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus. 

https://likumi.lv/ta/id/90822#p11
https://likumi.lv/ta/id/90822#p12


 
 

Pamatojoties uz to, ka Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, Biedrība lūdz 

atbrīvot no telpu nomas maksas un noteikt maksu par komunālajiem pakalpojumiem pēc 

faktiskajiem rādītājiem. 

Savukārt Biedrība, saskaņojot ar pašvaldību, savu iespēju robežās centīsies ieguldīt 

līdzekļus telpu remontā, teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā. Apņemas iesaistīties Eiropas 

Savienības finanšu līdzekļu piesaistē un ieguldīšanā ēkā un teritorijā. Tāpat turpinās sadarbību 

ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, neliks šķēršļus militāro mācību norisei, citu aktivitāšu 

rīkošanai un atbalstīs ar telpām Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošo “Jaunsardzes centru”. 

Biedrībai ir cieša sadarbība ar Sūnu pamatskolu. Šajās telpās saredz iespēju piedāvāt 

skolēniem pilnveidot kompetenču izglītību un vides un dabas izpētes skolu, kā arī iespēju 

veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu rīkošanā. 

Biedrība sadarbosies ar citām novadā esošajām biedrībām telpu un teritorijas 

pieejamībai, kā arī atbalstīs aizsāktos pasākumus, tādus kā “Lāčplēša skrējiens” un tradīcijas 

pie “Vecās skolas”. 

Biedrība ar savām aktivitātēm spēj jauniešos audzināt patriotismu un labdarību. Jaunieši 

Biedrību atpazīst un vēršas pie tās ar savām iniciatīvām, lai kopīgi rastu finansējumu un tās 

realizētu. Par jauniešu darbībām labus vārdus sniedz dažādas sabiedrības grupas - cilvēki ar 

invaliditāti, vecie vientuļie cilvēki  un iestāde Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” no Kokneses 

novada. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu atvasināta publiska persona savu mantu var nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam. Šā likuma 5.panta trešā 

viens prim daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, 

nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.  

Atbilstoši iepriekš minētā likuma 5.panta piektajai daļai lēmumu par publiskas personas 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas 

publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr tiem ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 

10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 

var nodot atkārtoti. 

Ņemot vērā minēto, pašvaldība ir tiesīga ēku kopā ar zemi nodot bezatlīdzības lietošanā 

Biedrībai, kurai jānodrošina ēkas un zemes uzturēšanu, un jāsedz ar uzturēšanu saistītos 

izdevumus.  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5.panta otrās daļas 

41.punktu, trešo daļu, trīs prim daļu, piekto un sesto daļu, Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma 3.pantu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Silta Sirds”, reģistrācijas numurs 

40008247887 (turpmāk – Biedrība), juridiskā adrese “Celmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, LV-5222, ēku “Vecā skola”, kadastra apzīmējums 5670 003 0160 001 (turpmāk – ēka) 

kopā ar 0,24 ha zemes (turpmāk – zeme), kas ir daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 

5670 003 0160, kas atrodas Krustpils novada Kūku pagastā. Ēkas kopējā platība ir 664,1 m2, 

bilances vērtība – 4692,31 euro. Zemes bilances vērtība – 228,10 euro. 

2. Ēka kopā ar zemi (turpmāk – manta) tiek nodota ar mērķi izmantot to labdarībai un 

pilsoniskas sabiedrības attīstībai. 



 
 

3. Noslēgt līgumu ar Biedrību par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā no 

2021.gada 1.jūlija līdz 2031.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ietverot līgumā šādus nosacījumus Biedrībai: 

3.1. nodrošināt netraucētu mantas izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku 

personālsastāvam militāro mācību laikā un likumā noteiktā mērķa īstenošanai; 

3.2. nodot lietošanā mantas daļu Jaunsardzes centram – jaunsargu interešu izglītības 

programmas īstenošanā; 

3.3. sadarboties ar Sūnu pamatskolu, citām pašvaldības izglītības iestādēm un piedāvāt 

izglītojamiem pilnveidot kompetenču izglītību un vides un dabas izpētes skolu, kā arī iespēju 

veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu rīkošanā; 

3.4. sadarboties un ļaut izmantot mantas daļu citām novadā esošajām biedrībām 

pasākumu īstenošanā; 

3.5. saskaņojot ar pašvaldību Biedrība var piesaistīt finanšu līdzekļus ēkas telpu un 

piegulošās teritorijas labiekārtošanā; 

3.6. līgums par bezatlīdzības lietošanu tiek izbeigts un manta nododama atpakaļ, ja: 

3.6.1. manta tiek izmantota pretēji tās nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim vai 

ēkā un uz zemes tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā ēkas telpas tiek iznomātas trešajām 

personām); 

3.6.2. Biedrība nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus;  

3.6.3. Biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

3.6.4. manta ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai. 

4. Līgumā par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā norādīt, ka Biedrība sedz ar 

ēkas apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu un citus saistītus un attiecināmus 

maksājumus, kā arī maksā par elektroenerģijas apgādi (atbilstoši kontrolskaitītāja rādījumiem). 

5. Līgumu noslēgt septiņu dienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijā. 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:19 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 

18. 06. 2021. 

           Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

18. 06. 2021. 

 

 

  



 
 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2021. gada 17. jūnija sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 13, 4.p.) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jēkabpils 

(vieta) 

  

2021. gada 17. jūnijā       Nr. 2021/7 

 

 

Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2021/1 “Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. 

gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

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

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2021. gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, 

kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā 

(1. pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 581 119 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 429 579 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3 220 662 euro. 

 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2021. gadam šādā apmērā – 477 683 

euro (1. un 15. pielikums). 

                 

4. Finansu un grāmatvedības nodaļa 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 
 

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 

naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta 

izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai 

pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


