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Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģiskās drošības pasākumus infekcijas 

izplatības ierobežošanai, Domes sēde notiek attālināti tiešsaistes programmā Zoom meeting. 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.) Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns (no darba kārtības 3. jautājuma), Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja 

Līga Garkalne, Jurists Ivars Jaševs, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, 

Attīstības nodaļas vadītāja Solvita Čandere, Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika 

Kauranena, Datortīklu uz IS speciāliste Anita Dzenuška, Komunālās saimniecības vadītājs 

Normunds Zizlāns. 

 

1.  

Darba kārtība 

 

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs lūdz papildināt darba kārtību ar papildjautājumiem: 

1. Par nekustamā īpašuma  “D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

2. Par nekustamā īpašuma  “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

3. Par nekustamā īpašuma  “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
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4. Par nekustamā īpašuma  “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5. Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

6. Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

7. Par nekustamā īpašuma  “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

8. Par nekustamā īpašuma ar adresi  “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

9. Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

10. Par nekustamā īpašuma “Upes dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

11. Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 15 - 4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

13. Par nekustamā īpašuma  “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15. Par nekustamā īpašuma  “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

16. Par nekustamā īpašuma  “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

17. Par nekustamā īpašuma  “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

18. Par nekustamā īpašuma  “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

19. Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

20. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

21. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu  

22. Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu dalībai biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 

biedru kopsapulcē  

23. Par aizņēmumu Valsts kasē  prioritārā investīciju projekta “Ciemu ielu seguma 

uzlabošana Krustpils novadā” īstenošanai  

24. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  2021. 

gadā  

25. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam K.Pabērzam  

 

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību: 

  



 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums  

3. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

5. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

6. Par zemes ierīcības projekta „ Kristas” Mežāres pagastā apstiprināšanu  

7. Par zemes ierīcības projekta „Kaliksova” Atašienes pagastā apstiprināšanu  

8. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu un komisijas priekšsēdētāja 

un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu  

9. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā  

10. Par finansiālu atbalstu Zinātnes un inovāciju parkam projekta īstenošanai  

11. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

12. Par paredzētās  darbības – Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 

paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N 

kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā akceptēšanu  

13. Par medību tiesībām Vīpes pagastā  

14. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekļa  Kūku pagastā un Mežāres pagastā ievēlēšanu  

15.  Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021. gadā  

16.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

17.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

18.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

19.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

20. Par nekustamā īpašuma  “D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

21. Par nekustamā īpašuma  “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

22. Par nekustamā īpašuma  “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

23. Par nekustamā īpašuma  “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

24. Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

25. Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

26. Par nekustamā īpašuma  “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

27. Par nekustamā īpašuma ar adresi  “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

28.  Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

29. Par nekustamā īpašuma “Upes dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

30. Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

31. Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 15 - 4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

32.  Par nekustamā īpašuma  “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  



33. Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

34. Par nekustamā īpašuma  “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

35. Par nekustamā īpašuma  “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

36. Par nekustamā īpašuma  “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

37. Par nekustamā īpašuma  “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

38. Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

39. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

40. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 

2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu  

41. Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu dalībai biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 

biedru kopsapulcē  

42. Par aizņēmumu Valsts kasē  prioritārā investīciju projekta “Ciemu ielu seguma 

uzlabošana Krustpils novadā” īstenošanai  

43. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  2021. 

gadā  

44. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam K.Pabērzam  

 

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par attālinātā darba nodrošināšanu, darbs kabinetos, 

kuros nav valstī noteikto m2, notiek uz maiņām. Bet nav 100 % attālināts darbs. Saistībā ar 

administratīvi teritoriālo reformu notiek ZOOM konferences ar attiecīgo nozaru speciālistiem. 

Pirmajā kārtā iepazīstina katrs ar savu novadu, ar infrastuktūru utt. R. Spēks vienā no tādām 

attālinātās  tikšanās reizēm pārstāvēja Krustpils novada sporta jomu, jo nav speciālista tieši 

sporta sfērā. Informēja par novada sporta zālēm, kādi notika sporta pasākumi u.c. lietas. 

Konkursā “Lēciens biznesā” saņemti 7 pretendentu pieteikumi, 1. kārtas izvērtēšana notiks līdz 

25. martam, tad vērtēs uz 2. kārtu izvirzītos pretendentu pieteikumus. 17. martā plkst. 16.00 

notiks iedzīvotāju publiskā apspriešana par Gallusman olu ražotnes būvniecību. 

 

 

3. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vārds Uzvārds, personas kods [..], dzīvo adrese 

Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Kūku pagastā Daugavas upē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, kas 



paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, 

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

  

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Vārds Uzvārds, personas kods [..], dzīvo 

adrese, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu 

zvejai Daugavas upē Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) 

par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

5. 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). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

4. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vārds Uzvārds, personas kods [..], dzīvo adrese , 

Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Kūku pagastā Daugavas upē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, 

kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 



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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

  

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

dzīvo adrese, Krustpils novads, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada Kūku pagasta 

teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

5. 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). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

5. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

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

komisijas 2021. gada 12.februāra sēdes lēmumiem Nr. 8.,9.,10.,11. (protokols Nr.4.), tika 

noteikta nomas tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 56940080300 daļai Nr. 2 -1,7 ha platībā, 56940060347 daļai -0,8005 

ha platībā, 56960040371– 1,4798 ha platībā un 56680070085 – 4,4366 ha platībā. Zemes lietu 

komisija 2021.gada 2.martā rīkoja nomas tiesību izsoli. 

Atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56940080300 daļai Nr. 2 -1,7 ha platībā, 56940060347 daļai -0,8005 ha platībā, 

56960040371– 1,4798 ha platībā un 56680070085 – 4,4366 ha platībā zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātus: 

 



Nr.

p.k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesga

bala 

izsoles 

sākumce

na EUR 

Izsole

s 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 56940080300 

(Nr.2) 

1,7 119.00 10,00 ZS Eglaine, reģ.nr. 45401009101 nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 129.00 

2. 56940060347 0,8005 56,03 10,00 SIA Malne, reģ.nr.55403043131 , nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 96,03 

3. 56960040371 1,4798 66,59 10,00 ZS Vīpīte, reģ.nr. 45401018246, nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 196,59 

4. 56680070085 4,4366 244,01 10,00 Vārds Uzvārds,personas kods [..], nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 694,01 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS Eglaine, reģ.nr. 45401009101, 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080300 daļas Nr. 2-1,7 ha platībā nomu.  

3. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar SIA Malne, reģ.nr.55403043131, 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940060347 daļas – 0,8005 ha platībā  nomu.  

4.  Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS Vīpīte, reģ.nr. 45401018246, 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960040371 – 1,4798 ha platībā  nomu. 

5. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680070085 -4,4366 ha platībā nomu.  

6. Slēgt zemes nomas līgumus uz 6 gadiem no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.martam.  

7. Zemes nomas līgumus slēgt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Apvienoto pašvaldību 

finanšu komisijas. 

8. Noteikt zemes nomas maksu gadā saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem.  

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

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

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007). 

 
 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova un Egils Jaksons lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

  



 

6. 

Par zemes ierīcības projekta „ Kristas” Mežāres pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. 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-5202, sertificēta zemes ierīcības 

darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts Nr.CA0016) 2021.gada 23.februāra iesniegumu 

Nr.030-2021 par zemes ierīcības projekta “Kristas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kristas”, Mežāres pagastā, Krustpils 

novadā ar kadastra numuru 5676 003 0287 uzsākts pēc tā īpašnieka SIA “ZEMGALE  

TIMBERLAND”, Reģ.Nr.40103792279 pilnvarotās personas Jāņa Puriņa 2021.gada 

27.janvāra   iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kopējo 

platību 50,8 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5676 003 0293 – ar platību 18,2 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2020. gada 30.oktobra sēdes  lēmumu Nr.10 (sēdes protokols  Nr. 22) ”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā /5676 003 0293, Kristas/”.   

    Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Kristas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 003 0293 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko 

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

LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz VZD 

Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāles 2004.gada 21.jūnija zemes robežu plānu.  

Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes 

vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi, apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas 

kontūru un citu elementu izvietojums, iegūstot precīzus digitālos datus, atbilstoši Ministru 

kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 

noteikumi”. 

     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Kristas”, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0293 ar platību 18,2 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0412 -   platība 9,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0413 -   platība 8,7 ha. 

      Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kristas” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem , adresēm un nosaukumiem: 

1) projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0412  -   platība 9,5 ha; 

saglabājams nosaukums “Kristas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2) projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0413 -   platība 8,7 ha; 

piešķirams jauns nosaukums „Upesleja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 

22, p.10 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā /56760030293, 

Kristas/” ) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts Nr.CA0016) 



2021.gada 23.februāra iesniegumu Nr.030-2021 par zemes ierīcības projekta “Kristas” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Kristas” ,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – 1 (Vladimirs Golubevs), "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kristas” ( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5676 

003 0287), atrašanās vieta – Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5676  003  0293 , ar platību 18,2 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1un nr.2): 

1.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0412  -   platība 9,5 

ha; saglabāt nosaukumu “Kristas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads .Zemes lietošanas 

mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0413 -   platība 8,7 ha; 

saglabāt nosaukumu „Upesleja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

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

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 zemes ierīcības projekta „Kaliksova” Atašienes pagastā apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, sertificēta zemes ierīkotāja Edgara 

Kauranena 2021.gada 11. marta iesniegumu Nr.049-2021 par zemes ierīcības projekta 

“Kaliksova”, Atašienes pagastā Krustpils novada apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kaliksova”, Atašienes pagastā, Krustpils 

novadā ar kadastra numuru 5646 006 0284 uzsākts pēc SIA“Dižmežs”, reģistrācijas 

Nr.45403005284, juridiskā adrese: “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204, 

valdes locekļa Edgara Mitra 2021.gada 13.janvāra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kopējo platību 24,19 ha. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0284– ar platību 24,19 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 27.janvāra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr.3, p.1.  “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Atašienes 

pagastā /56460060284, Kaliksova/”. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Kaliksova” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56460060284 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 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē 

zemes vienību kopplatība, apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu 

elementu izvietojums, un zemes lietošanas veidi. 

      Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma „Kaliksova”,  

Atašienes pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060284 ar 

platību 24,19 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56460060308 -   platība 10,5 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56460060307-  platība 13,69 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Kaliksova” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0308 - ar  platību 10,5 

ha; atstājams nosaukums “Kaliksova” Atašienes pagasts,  Krustpils novads. Nosakāms 

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

lauksaimniecība; 

2) projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0307 – ar  platību 13,69 

ha piešķirams jauns nosaukums „Atašas Krasts”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 27.janvāra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 3.,  p. 1 “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Atašienes pagastā 

/56460060284, Kaliksova  /” ) un SIA “LL Projekti”, 2021.gada 11.marta iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta “Kaliksova” apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena ( sertifikāts  CA Nr.0015) sagatavoto zemes ierīcības projektu “ 

Kaliksova” Atašienes  pagastā, Krustpils novadā,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 “Kaliksova”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

56460060284), atrašanās vieta –Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5646 006 0284, ar platību 24,19 ha sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0308 - ar  platību 10,5 

ha; atstāt nosaukumu “Kaliksova” Atašienes pagasts,  Krustpils novads. Noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5646 006 0307 – ar  platību 

13,69 ha piešķirams jauns nosaukums „Atašas Krasts”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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  

 

8. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvu un komisijas priekšsēdētāja un 

vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi no Krustpils novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājas Solvitas Čanderes un komisijas sekretāres Tamāras Latiševas ar 

lūgumu atbrīvot viņas no pienākumu pildīšanas un izslēgt no vēlēšanu komisijas sastāva. 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

(turpmāk – Likums) 11.panta pirmo daļu vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību 

komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās pašvaldības domei. Saskaņā ar Likuma 

11.panta ceturto daļu, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis, dome 

pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas 

kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. 

Saskaņā ar Likumu vēlēšanu komisijā jābūt vismaz septiņiem vēlēšanu komisijas  

locekļiem. Atstājot komisiju diviem locekļiem Krustpils novada vēlēšanu komisijā paliek pieci 

vēlēšanu komisijas locekļi, tāpēc nepieciešams izsludināt jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu 

pieteikšanas termiņu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, 

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. un 9.pantu, 11.panta 

ceturto daļu,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Solvitas Čanderes un 

komisijas sekretāres Tamāras Latiševas darbību Krustpils novada vēlēšanu komisijā. 

2. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vēlēšanu komisijas dokumentu 

nodošanu pašvaldības lietvedībā. 

3. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2021. gada 7. aprīlim. 

4. Ja līdz noteiktajam pieteikšanas termiņam nav pieteikts neviens vēlēšanu komisijas 

locekļa kandidāts vai pieteikto kandidātu skaits nenodrošina Krustpils novada vēlēšanu 

komisijas sastāva izveidošanu, pieteikšanas termiņu pagarināt uz termiņu, kas beidzas 

ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās Krustpils novada pašvaldības domes sēdes. 

5. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un 

pagasta pārvaldes ēkām un publicēt pašvaldības tīmekļvietnē. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


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

kandidātu – uz vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu vai uz vēlēšanu komisijas 

locekļa amatu. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 

 

9. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā izdarāmi 

divi grozījumi, viens - attiecināms uz Antūžu pamatskolu, otrs – saistīts ar Krustpils novada 

bāriņtiesu. 

Krustpils novada pašvaldības dome 2020. gada 16. decembrī pieņēma saistošos 

noteikumus Nr. 2020/16 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””. Saistošajos 

noteikumos noteica, ka Antūžu pamatskola ir pakļautības iestāde, līdz ar to uz Antūžu 

pamatskolu attiecināms tāds pats pašvaldības normatīvo aktu regulējums, kāds tas piemērojams 

pārējām pašvaldības izglītības iestādēm. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā noteikts, ka nolikums neattiecas uz pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem nosakot atsevišķus izņēmumus, kā arī neattiecas uz 

Antūžu pamatskolas darbiniekiem. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesību principu atlīdzības jomā, 

tad atlīdzības nolikumā izdarāms grozījums un būtu svītrojams apakšpunkts, kas veido atšķirīgu 

attieksmi pret Antūžu pamatskolā nodarbinātajiem un pārējās pašvaldības izglītības iestādēs 

nodarbinātajiem.   

Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska ierosina grozīt Krustpils 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 1.pielikuma 47.rindā  

minēto amata nosaukumu, svītrot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu un atbilstoši grozīt 

profesijas kodu, jo bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks šo amatu ir atstājis, bet uzaicināto 

kandidātu atbilstoši Bāriņtiesu likuma regulējumam var ievēlēt bāriņtiesas locekļa amatā. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr. 

264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 

kvalifikācijas pamatprasībām”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 

tās noteikšanas kārtību”, Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošo 

noteikumu Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 15.2.7. apakšpunktu,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

šādus grozījumus: 

1.1.  svītrot nolikuma 4.4. apakšpunktu; 

1.2.  nolikuma 1.pielikuma 47.punktā svītrot vārdus „Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks” 

un profesijas kodu „1344 06” aizstāt ar kodu „3412 06”.   

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

   



10. 

Par finansiālu atbalstu Zinātnes un inovāciju parkam projekta īstenošanai 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021. gada 15. februārī ir saņemts nodibinājuma ”Zinātnes 

un inovāciju parks” valdes priekšsēdētāja J. Letinska vēstule ar lūgumu atbalstīt projekta 

īstenošanu, veicot projekta interneta vietnes programmatūras pilnveidošanu. 

Latvijā tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”. Tajā 

ir uzrunātas piedalīties arī Krustpils novada skolas. 

Projekta vajadzībām tiks tehnoloģiski pilnveidota interneta vietne www.manazemeskaista.lv un 

izveidota interaktīva Latvijas kontūrkarte, ar novadiem, iezīmējot skolas, kas piedalās 

konkursā. Interneta vietnes pilnveide lietotājiem nodrošinās ērtu un saprotamu iespēju pievienot 

un aplūkot darbus, kā arī nobalsot par tiem. 

Krustpils novada pašvaldība tiek aicināta atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot 

līdzfinansējumu 283 EUR apmērā, projekta interneta vietnes programmatūras pilnveidošanai, 

kas nodrošinātu viegli saprotamu piekļuvi novada skolu skolēnu darbu ievietošanai, 

aplūkošanai un balsošanai. 

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret"  - nav, "Atturas" – 1 (Elīna Serkova) , 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nepiešķirt finansējumu 283 EUR apmērā Zinātnes un inovāciju parkam projekta 

īstenošanai.  

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, K. Pabērzs jun. lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

11. 

Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.Informē N. Zizlāns. Jautā A. Vetere par situāciju ar parādniekiem. 

Atbild. N. Zizlāns. 

Pamatojoties uz SIA “Spunģēni - Daugavieši” iesniegto gada pārskatu par 2020. gadu 

(pielikumā), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 54. pantu, kas nosaka ka publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās 

kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) 

un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, un 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības 

gada pārskata apstiprināšanu, kas nosaka, ka Kapitālsabiedrības gada pārskatam pievieno 

akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata 

apstiprināšanu.  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

http://www.manazemeskaista.lv/


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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Spunģēni - Daugavieši” 2020. gada pārskatu. 

2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2020. gada darbības finansiālos rādītājus: 

2.1. Sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar 2140 EUR zaudējumiem,  

2.2. Sabiedrības neto apgrozījums 181 013 EUR, 

2.3. Sabiedrības pašu kapitāls  48 634 EUR . 

 

 

 

12. 

Par paredzētās  darbības – Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 

paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas 

krājumu teritorijā Krustpils novadā akceptēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 4. martā saņēma SIA 

“Pļaviņu DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, iesniegumu “Par paredzētās darbības 

akceptāciju” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-8/21/612) ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību 

- Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē 

“Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā. 

Iesnieguma pielikumā pievienots ekspertes Ingas Gavenas, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr. 13065411218, sagatavotais “Ietekmes uz vidi novērtējums Paredzētajai darbībai Derīgo 

izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – 

kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā” ziņojums (turpmāk – 

Ziņojums), Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2021. gada 25. janvāra atzinums 

Nr.5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dolomīta ieguvei Valsts nozīmes derīgo 

izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā un paplašinātajā platībā” (turpmāk – 

Atzinums)  un Biroja 2021.gada 26.februāra  lēmums Nr. 5-02/3 “Par kļūdas labojumu Vides 

pārraudzības valsts biroja Atzinumā Nr.5-04/3”. 

Ziņojums, Biroja Atzinums un citi materiāli pieejami SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  

http://www.plavinudm.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība. 

Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Ziņojumu un Atzinumā norādīto 

informāciju konstatēts: 

1. Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Valsts nozīmes 

derīgo izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā.  

2. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Pļaviņu DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, 

adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, LV-5120 (turpmāk – Ierosinātāja). 

3. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Krustpils novada Krustpils un Variešu 

pagasts, nekustamie īpašumi “Karjers Aiviekste” (kadastra Nr. 5694 001 0117), “Lapsēni” 

(kadastra Nr. 5668 002 0130), “Kalna Mežotnes” (kadastra Nr. 5694 001 0128), “Mazlazdas” 

(kadastra Nr. 5668 002 0143) un nekustamā īpašuma “Vēzenes” (kadastra Nr. 5668 002 0120) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 002 0120 un 5668 002 0116 (turpmāk – 

Darbības vieta). 

4. Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem Atradne atrodas funkcionālajā zonējumā “Rūpnieciskās 

apbūves teritorija” (R1), kurā galvenais plānotās (atļautās) izmantošanas mērķis ir derīgo 

izrakteņu ieguve, bet paplašinātās teritorijas funkcionālais zonējums ir mežu un 

lauksaimniecības teritorija. Funkcionālajā zonā “Lauksaimniecības teritorija” (L) derīgo 



izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums ir viens no galvenajiem 

atļautajiem zemes izmantošanas veidiem, savukārt zonējumā “Mežu teritorija” (M) derīgo 

izrakteņu ieguve iespējama kā teritorijas papildizmantošanas veids. 

5. Darbības vieta un tai piegulošās teritorijas nav noteiktas kā vērtīgas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. 

6. Dolomīta ieguves teritorijas paplašināšana par ~ 20 ha dolomīta atradnē “Aiviekste 

– kreisais krasts”  (turpmāk – Atradne), kas atrodas nekustamā īpašuma “Karjers Aiviekste” 

(kadastra Nr. 5694 001 0117) teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā, kā arī paplašinātajā 

platībā Krustpils novada Krustpils un Variešu pagastos nekustamo īpašumu “Kalna Mežotnes” 

(kadastra Nr. 5694 001 0128),  “Lapsēni” (kadastra Nr. 5668 002 0130), “Mazlazdas” (kadastra 

Nr. 5668 002 0143) teritorijās un nekustamā īpašuma “Vēzenes” (kadastra Nr. 5668 002 0120) 

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 002 0120 un 5668 002 0116 ~ 32 ha platībā. 

Tādējādi kopā plānota derīgo izrakteņu ieguve ~ 52 ha lielā teritorijā. 

7. Darbības vietā paredzēts izstrādāt augšdevona Daugavas svītas dolomītus ~ 52 ha 

platībā.  

8. Ziņojumā ir izvērtēti divi alternatīvie ieguves tehnoloģijas varianti:  

8.1. pirmajā alternatīvajā risinājumā plānots saglabāt esošo tehnoloģiju un 

infrastruktūru, dolomīta ieguvei izmantojot vertikālo urbumu lādiņu metodi, daudzrindu 

urbumu izvietojumu un pielietojot īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināšanas shēmu. 

Uzirdinātais dolomīta materiāls ar automašīnām tiek izvests uz apstrādes rūpnīcu Pļaviņās. 

Trokšņa traucējumus rada karjera tehnika un spridzināšana, kas tiek veikta no 2 reizēm mēnesī 

līdz 4 reizēm mēnesī, atkarībā no šķembu materiāla pieprasījuma. Putekļu emisijas nozīmīgā 

apjomā neveidojas ne materiāla pārkraušanas, ne transporta procesā, jo dolomīta materiāls ir 

mitrs. Paredzētās darbības ietvaros 1. alternatīvajā variantā tiek pagarināti karjera iekšējie ceļi 

un veidoti papildus ūdens novadīšanas kanāli uz iebedri, bet netiek plānota jaunu infrastruktūras 

objektu būvniecība. 1. alternatīvajā variantā dienā vidēji uz rūpnīcu nogādā 3187,5 t dolomīta 

materiāla, ko nodrošina ~ 119 a/m reisi dienā. Kravu pārvadāšanai paredzētas 15 automašīnas 

Volvo ar kravnesību 27 tonnas. 

8.2. otrais alternatīvais risinājums paredz veikt daļēju dolomīta materiāla 

pirmapstrādi – dolomīta miltu un māla daļiņu atsijāšanu karjera teritorijā. 2. alternatīvas 

gadījumā apstrādes procesā daļa no materiāla tiks sijāta, iegūstot 165 t sijātā materiāla. 

Apstrādes procesā tiek noteikts arī materiāla zudums (~ 3 % apmērā). Līdz ar to no karjera 

teritorijas dienā tiks izvestas 2940 t nesijātā materiāla un 165 t sijātā materiāla. Krautnes 

uzglabāšanai veidotas netiek. 2. alternatīvajā variantā kopējais reisu skaits dienā ir 115 reisi 

(109 reisi dienā uz rūpnīcu un 6 reisi dienā izsijātā materiāla tiek piegādāts pasūtītājam tieši no 

karjera).  

9. Ziņojumā nonākts pie secinājuma, ka, ieviešot otro alternatīvo risinājumu nebūtiski 

pieaugs emisiju gaisā līmenis Atradnes teritorijā, bet trokšņa līmenis veicot dolomīta materiāla 

pirmapstrādi teritorijā pieaugs par ~ 2 dB(A). Tā kā kopējais ieguvums materiāla transporta 

reisu skaitā ir nebūtisks un nepieciešamība iesaistīt darbā papildus tehnikas vienības, kas rada 

papildus troksni, emisijas gaisā un to iegādei un uzturēšanai nepieciešami būtiski papildus 

līdzekļi, īstenošanai izvēlēts pirmais alternatīvais variants, respektīvi izmantot līdzšinējos 

tehniskos risinājumus un dolomīta materiāla apstrādi veikt pilnībā rūpnīcā, kas ir apgādāta ar 

atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem un kuras jauda ir pietiekama iegūtā materiāla apstrādei.  

10. Paziņojums par Paredzētās darbības Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts 

Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2020. gada 4. jūnija Nr. 6 

(119), kā arī Biroja interneta vietnē www.vpvb.gov.lv un Ierosinātājas interneta vietnē 

www.plavinudm.lv. Ziņojums bija pieejams SIA “Pļaviņu DM” telpās (adrese: Rīgas iela 16, 

Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta), iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.  

11. Saskaņā ar ierobežojumiem, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā, attālināti 

. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika no 2020. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam.  



Tīmekļa vietnē http://www.plavinudm.lv 15. jūnijā  plkst. 9:00 tika publicēta prezentācija par 

IVN Ziņojumu un video prezentācija. Vienlaicīgi tika publicēta elektroniskā pasta adrese 

(inga.gavena@gmail.com), uz kuru var sūtīt jautājumus. Sazinoties ar Izstrādātāju pa norādīto 

e - pastu vai tālruni, video prezentāciju bija iespējams saņemt arī e-pastā. 

12. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā Birojs nav saņēmis viedokļus par 

izstrādāto Ziņojumu.  

13. Pēc labojumu veikšanas 2020. gada 14. decembrī Birojā tika iesniegta aktualizētā 

Ziņojuma versija. Paziņojums par iesniegto Ziņojumu tika publicēts Biroja un Ierosinātājas 

tīmekļa vietnēs. Ziņojums bija pieejams Ierosinātājas tīmekļa vietnē. Papildus ierosinājumi vai 

priekšlikumi no sabiedrības Ziņojuma izvērtēšanas laikā netika saņemti. 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 22.panta pirmā daļa noteic, 

lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts 

institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu, ziņojumu un 

kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

dokumentiem, savukārt 22.panta otrā daļa noteic, ka attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai 

cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības 

viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. 

Atbilstoši Likuma 6.1  panta sestajai daļai attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā 

noteiktā institūcija lēmumu par paredzētās darbības akceptu pieņem 60 dienu laikā pēc šā 

likuma 22.panta pirmajā daļā minēto ierosinātāja dokumentu saņemšanas. 

Saskaņā ar Likuma 23. panta pirmo daļu attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā 

noteiktā institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai un otro 

daļu attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas to ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) un piecu darbdienu laikā 

nosūta publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā. 

Publikācijā norāda valsts institūciju vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās personas var 

iepazīties ar: 

1) lēmuma saturu; 

2) lēmuma pamatojumu un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu, norādot arī to, 

kā ir ņemti vērā tās valsts priekšlikumi, ar kuru notikušas konsultācijas pārrobežu ietekmes uz 

vidi novērtēšanas laikā; 

3) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1 panta 

sesto daļu, 22. panta otro daļu, 23. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27. punktu, 

atklāti balsojot  ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Akceptēt paredzēto darbību - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 

paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas 

krājumu teritorijā Krustpils novadā, ar nosacījumiem: 

1.1. Darbību realizēt, ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos, Ziņojumā 

paredzētos un ar Atzinumā izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama; 

1.2. Realizējot plānoto darbību, īpaši ņemt vērā šādus aspektus: 

1.2.1. Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze un ar nosusināšanas 

darbiem saistītās ietekmes, kā arī mūsdienu ģeoloģisko procesu izmaiņu prognoze un 

monitorings (Biroja Atzinuma 6.4.1. apakšpunkts). 

1.2.2. Troksnis un tā izplatība, vibrācijas, tostarp no transportēšanas (Biroja Atzinuma 

6.4.2. apakšpunkts). 

https://likumi.lv/ta/id/51522#p22


1.2.3. Gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp no 

transportēšanas (Biroja Atzinuma 6.4.3. apakšpunkts). 

1.2.4. Ietekme uz ainavu, bioloģisko daudzveidību un plānotie rekultivācijas pasākumi 

(Biroja Atzinuma 6.4.4. apakšpunkts). 

2. Uzdot Domes Administratīvajai nodaļai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.pantam triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot tīmekļvietnē 

www.krustpils.lv un piecu darbdienu laikā nosūtīt lēmumu publicēšanai  Krustpils novada 

pašvaldības domes informatīvajā izdevuma “Krustpils novadnieks” aprīļa numurā. 

3. Lēmumu nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam un SIA “Pļaviņu DM”. 

4. 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). 

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

 

 

13. 

Par medību tiesībām Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskata Jāņa Lāča individuālā medību iecirkņa “Kaupres”, (p.k. [..]), adrese „Kaupres”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, 2021. gada 1.marta iesniegumu, kurā lūdz nodot medību 

tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56960040349, 

56960040458,56960040139,56960040075,56960040220,56960030127,56960060104, 

56960040041,56960040436  un 56960030228, kas atrodas individuālā medību iecirkņa 

teritorijā. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo Kadastra informāciju, tika 

konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56960030228 ir īpašumā juridiskai 

personai.  

Krustpils novada pašvaldība ir lūgusi Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecību 

sniegt informāciju, vai minētās zemes vienības ir reģistrējamas Jāņa Lāča individuālajam 

medību iecirknim “Kaupres”. 2021.gada 9.martā no Valsts meža dienesta Sēlijas 

virsmežniecības saņemta atbilde, ka zemes vienības ir reģistrējamas minētajam medību 

iecirknim. 

Medību likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai, savukārt 29.pants nosaka, ka 

zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem 

postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja medību tiesības nav 

nodotas citam medību tiesību lietotājam. Gadījumā, ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības 

nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību 

nodošanas līgumā. Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421“Medību 

noteikumi” 13. un 14.punkts nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības 

var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu zemes 

vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai 

personai. 2012.gada 20.jūnija Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtības noteikumi nosaka, ka medību tiesību nomas līgumu slēdz uz 5 gadiem, un nomas maksa 

ir EUR 0,43 par  hektāru gadā bez PVN. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga 

http://www.krustpils.lv/


Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Juris 

Puriškevičs), Krustpils novada dome nolemj: 

 

 1.Nodot medību tiesības un slēgt medību tiesību nomas līgumu ar Jāņa Lāča individuālo 

medību iecirkni “Kaupres”, (p.k. [..]),adrese: „Kaupres”, Vīpes pagasts, Krustpils novads uz 

pieciem gadiem par zemes vienībām:  

Kadastra apzīmējums Platība (ha) 

56960040349 2,39  

56960040139 4,17 

56960040075 2,1 

56960040220 1,6625 

56960030127 5,4 

56960040041 1,77 

56960040436 2,8858 

56960040458 0,2365 

56960060104 0,1914 

 

      2. Noteikt medību tiesību nomas maksu 0,43 EUR par vienu hektāru gadā bez PVN. 

      3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

      4. Medību tiesību nomas līgumu slēgt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Apvienoto 

pašvaldību finanšu komisijas. 

      5. Jāņa Lāča individuālajm medību iecirknim “Kaupres”, (p.k. [..]), adrese „Kaupres”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads noslēgto medību tiesību nomas līgumu iesniegt Valsts meža 

dienestā reģistrēšanai medību iecirkņa sastāvā. 

      6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

14. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas locekļa  

Kūku pagastā un Mežāres pagastā ievēlēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada bāriņtiesas locekļa amats Mežāres pagastā ar 0,3 slodzēm ir vakants 

kopš 2020.gada 1.janvāra un 2021.gada 10.martā tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 

Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci, bāriņtiesas locekli Kūku pagastā.  

Ņemot vērā to, ka tiek apgrūtināts Krustpils novada bāriņtiesas darbs, tai skaitā apgrūtināta 

lēmumu pieņemšana, Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska uzrunājusi 

Aļonu Vaņuhovu, personas kods [..], kurai ir atbilstoša izglītība un darba pieredze, ieņemt 

bāriņtiesas locekļa amatu Kūku pagastā ar 0,7 slodzēm un  bāriņtiesas locekļa amatu Mežāres 

pagastā ar 0,3 slodzēm.  

Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 

priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi, šā panta otrā daļa nosaka, ka bāriņtiesā 

ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un 

aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību. 

2021.gada 9.martā saņemts Aļonas Vaņuhovas iesniegums, kas reģistrēts Krustpils 

novada pašvaldībā ar reģ. Nr.2.1-11.1/21/660, ar lūgumu atļaut savienot Krustpils novada 

bāriņtiesas locekļa amatu ar Dzīvokļu sadales komisijas priekšsēdētājas amatu Jēkabpils 

pilsētas domē. 



Pamatojoties uz Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Telšinskas 

2021.gada 8.marta iesniegumu Nr.1-14/185 “Par bāriņtiesas darba nodrošināšanu”, likuma „Par 

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

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības 

noteikumi” 4. un 5.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4. panta otro daļu, 6. pantu, 7. panta sestās daļas 2.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt Aļonu Vaņuhovu, personas kods [..], par Krustpils novada bāriņtiesas locekli Kūku 

pagastā ar 0,7 (nulle komats septiņām) slodzēm un Mežāres pagastā ar 0,3 (nulle komats 

trim) slodzēm uz pieciem gadiem no 2021. gada 12.aprīļa  līdz 2026. gada 11.aprīlim. 

2. Noteikt Aļonai Vaņuhovai atalgojumu saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

3. Atļaut Aļonai Vaņuhovai (personas kods [..]) savienot Krustpils novada bāriņtiesas locekļa 

amatu ar Dzīvokļu sadales komisijas priekšsēdētājas amatu Jēkabpils pilsētas domē. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021. gadā 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs.  

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 

reizi gadā avansa veidā. 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 2020.gada 9.novembra 

līdz 2021.gada 6.aprīlim. 

Saeima 2020. gada 5. jūnijā pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likumu, kura 5.pants nosaka, ka pašvaldībām 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 

noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.   

Ņemot vērā minēto, nepieciešams pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksas termiņus nosakot tā samaksas galīgo termiņu 15.novembri, lai nodrošinātu iespēju 

veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu bez nokavējuma naudas. Ja samaksas termiņu 

nepārceļ, tad par attiecīgo nodokļa parāda daļu aprēķinās nokavējuma naudu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pantu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldībā 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

visiem ceturkšņa maksājumiem samaksas termiņu ne vēlāk kā 2021.gada 31. 

decembri. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  



var nomaksāt vienā maksājumā vai maksāt pa daļām vienas ceturtdaļas apmērā no 

nodokļa gada summas pirms 2021.gada 31. decembra.  

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

 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 3.martā saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

rakstveida iesniegums Nr. 8-8/21/6 ar lūgumu anulēt īpašumā adrese, Variešu pagasts, 

Krustpils novads deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods [..], jo tiesisks pamats 

būt deklarētam šajā adresē beidzās 2020.gada 31.augustā. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Vārds Uzvārds, personas kods [..], no 

2019.gada 25.oktobra ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu- Vienošanās ar Variešu pagasta pārvaldi.  

Krustpils novada dome 2020.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā” ( protokols Nr. 15., 7.p.), ar kuru nolēma izbeigt 

2019.gada 24.oktobra Dzīvojamo telpu īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr.8-41/19/29 

ar 2020.gada 31.augustu. 

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. 

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 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 

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

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

stāšanās dienas. 

 

 

 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 3.martā saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

rakstveida iesniegums Nr. 8-8/21/6 ar lūgumu anulēt īpašumā adrese Variešu pagasts, Krustpils 

novads deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods [..], jo tiesisks pamats būt 

deklarētai šajā adresē beidzās 2020.gada 31.augustā. 

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

no 2019.gada 25.oktobra ir deklarējusi dzīvesvietu adrese Variešu pagasts, Krustpils novads, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu- Vienošanās ar Variešu pagasta pārvaldi.  

Krustpils novada dome 2020.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā” ( protokols Nr. 15., 7.p.), ar kuru nolēma izbeigt 

2019.gada 24.oktobra Dzīvojamo telpu īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr.8-41/19/29 

ar 2020.gada 31.augustu. 

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. 

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 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 

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

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

stāšanās dienas. 
 

18. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

          Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 3.martā saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

rakstveida iesniegums Nr. 8-8/21/6 ar lūgumu anulēt īpašumā adrese Variešu pagasts, Krustpils 

novads deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods [..], jo tiesisks pamats būt 

deklarētai šajā adresē beidzās 2020.gada 31.augustā. 

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

no 2019.gada 25.oktobra ir deklarējusi dzīvesvietu adrese Variešu pagasts, Krustpils novads, 

norādot tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu- Vienošanās ar Variešu pagasta pārvaldi.  

Krustpils novada dome 2020.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā” ( protokols Nr. 15., 7.p.), ar kuru nolēma izbeigt 

2019.gada 24.oktobra Dzīvojamo telpu īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr.8-41/19/29 

ar 2020.gada 31.augustu. 

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. 

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 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 

Variešu pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds Uzvārds un Krustpils novada bāriņtiesai. 

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

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

stāšanās dienas. 

 
 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

         Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 18.februārī saņemts nekustamā īpašuma adrese 

Krustpils novads, 1/6 daļas īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt 

īpašumā deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds.  

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Vārds Uzvārds, personas kods [..], no 

2004.gada 21.decembra ir deklarējis dzīvesvietu adrese Krustpils novads. 

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 5.martam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

22.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/304 nosūtīts uz Vārds 

Uzvārds deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

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

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

dzīvesvietu”,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

stāšanās dienas. 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma  “D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 27.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt 

pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

(turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt 

Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1320 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 1370 EUR  nosolīja Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0092 ar kopējo platību 0,0587 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), adrese - 

adrese, par nosolīto cenu 1370 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma  “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 24.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1750 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 1800 EUR  nosolīja SIA “Daģis”, reģistrācijas numurs 45403014624. 

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 002 0439 ar kopējo platību 0,5478 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “Daģis”, reģistrācijas numurs 

45403014624 (turpmāk - Pircējs), adrese – “Bites”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, par nosolīto cenu 1800 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 



22. 

Par nekustamā īpašuma  “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 12.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 10100 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 10150 EUR  nosolīja Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

Pamatojoties uz likumu “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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5646 004 0154 ar kopējo platību 4,27 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..]  (turpmāk - Pircējs), 

adrese – adrese, par nosolīto cenu 10150 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

  



 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 22.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 4000 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 4050 EUR  nosolīja Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 006 0578 ar kopējo platību 1,17 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), 

adrese - adrese, par nosolīto cenu 4050 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

  



 

24. 

Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 20.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

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

SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 1800 EUR, kadastrālā vērtība 560 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 900 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 3150 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2835 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Uzkalni”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0207 ar kopējo platību 

0,8949 ha (turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 2835 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 50 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 



 

25. 

Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 26.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

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

SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 1700 EUR, kadastrālā vērtība 1169 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 1050 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 4000 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 3600 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 005 0090 ar kopējo platību 

1,16 ha (turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 3600 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 50 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 



 

 

26. 

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 25.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

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

“Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 6600 EUR, kadastrālā vērtība 1822 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 450 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 8500 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 7650 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, 

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brekši”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0237 ar kopējo platību 3,22 ha 

(turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 7650 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 50 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 



6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dace Vītola lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma ar adresi  “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 40.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu ar adresi “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – 

Īpašums), pārdodot to izsolē. Īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanai tika ņemta vērā sertificēta 

vērtētāja SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 1100 EUR, kadastrālā vērtība 584 EUR un 

pašvaldības izdevumu summa 950 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 2050 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1845 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības) 

ar adresi “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0008 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 56940080130) ar kopējo platību 0,26 ha 

(turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 1845 EUR ar augšupejošu soli.  



3. Noteikt otrās izsoles soli 50 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs.Izsakās P. Gravāns – dotais īpašums ir neliels, piekļuve tam ir tikai 

no viena īpašnieka puses. Iesaka nodot atsavināšanai abus blakus esošos īpašumus uz izsoli. 

Jautā K.Pabērzs, atbild P. Gravāns. Izsakās I. Jaševs un L. Garkalne. Deputāti nolemj atlikt 

doto jautājumu un nodot atsavināšanai abus īpašumus. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 23.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

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

SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 1300 EUR, kadastrālā vērtība 471 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 910 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 2320 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2090 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot,  ar 5 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – 3 (Juris Puriškevičs, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss), "Atturas" 

– 3 (Elīna Serkova, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa), Krustpils novada dome nolemj: 

 

ATLIKT dotā jautājuma izskatīšanu. 

 



 

29. 

Par nekustamā īpašuma “Upes dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Upes dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 21.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Upes dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

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

SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 3000 EUR, kadastrālā vērtība 842 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 950 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 4200 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 3780 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Juris 

Puriškevičs), "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upes dzeņi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0260 ar kopējo platību 

1,27 ha (turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 3780 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 



30. 

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 19.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 16900 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 15200 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu un 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Juris 

Puriškevičs), "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0261 ar kopējo platību 6,36 ha 

(turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 15200 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

  



 

31. 

Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 15 - 4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa Liepu iela 15 - 4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 11.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai 

piederošo neizīrēto dzīvokļa īpašumu visā tā sastāvā - dzīvokli Liepu iela 15 - 4, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads ar kopējo platību 40,5 kvm un kopīpašuma 405/5357 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. 

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

noteiktā tirgus vērtība 940 EUR, kadastrālā vērtība 712 EUR un pašvaldības izdevumu summa 

260 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 1200 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1080 EUR.   

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepu iela 15-4, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 900 8737 ar 

dzīvokļa kopējo platību 40,5 kvm un kopīpašuma 405/5357 domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes (turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 1080 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 20 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas 

un reģistrācijas maksu 20 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  



5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles rezultātu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

 

32. 

Par nekustamā īpašuma  “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 10.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 10800 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās divi dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 16600 EUR nosolīja 

SIA “PROCENTS”, reģistrācijas numurs 40103179928. 

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5696 003 0218 ar kopējo platību 3,75 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – SIA “PROCENTS”, reģistrācijas numurs 40103179928 (turpmāk - Pircējs), adrese 

– Brīvības iela 58-4, Jēkabpils, par nosolīto visaugstāko cenu 16600 EUR (turpmāk – nosolītā 

cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles  

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 13.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 7050 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās trīs dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 10200 EUR nosolīja 

SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434. 

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu,   

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 005 0222 ar kopējo platību 1,17 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434 

(turpmāk - Pircējs), adrese – Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils, par nosolīto 

visaugstāko cenu 10200 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

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 Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 



34. 

Par nekustamā īpašuma  “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 14.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 20500 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās trīs dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 21500 EUR nosolīja 

SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 45403003353. 

Īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20.punktam pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var atsavināt 

savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 

pašvaldība Īpašuma atsavināšanu varēs turpināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 20.punktu  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 002 0003 ar kopējo platību 3,36 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 

45403003353 (turpmāk - Pircējs), adrese – Bebru iela 104A, Jēkabpils, par 

nosolīto visaugstāko cenu 21500 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas 

mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai piegulošās teritorijas 

labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas ”Vālodzīte” 

atjaunošana, ārsienu, jumta un cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas 

energoefektivitāti, jumta seguma atjaunošana, lietus ūdeņu novadsistēmas 

izbūve, piegulošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekts atbilst Krustpils 

novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. 

februārī, protokola Nr. 3, 10.punkts) definētajam rīcības virzienam RV9 Ēku un 

teritorijas apsaimniekošana Uzdevumam U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam”. 



3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības 

speciālistei – domes sēdes protokolētājai nosūtīt lēmumu (domes sēdes protokola 

izrakstu) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai 

(saskaņojumam) par Īpašuma atsavināšanu, kā atbilstošu administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.      

4. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no pozitīva apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas Krustpils novada pašvaldībā.  

5. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

6. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma 

līgumu. 

7. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 4.punktā noteiktajā termiņā 

nesamaksā savu nosolīto cenu. 

8. 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). 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

35. 

Par nekustamā īpašuma  “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 15.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 35250 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās trīs dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 37500 EUR nosolīja 

SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434. 

Īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20.punktam pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var atsavināt 

savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 

pašvaldība Īpašuma atsavināšanu varēs turpināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 20.punktu  



atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 002 0123 ar kopējo platību 5,79 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 

45403023434 (turpmāk - Pircējs), adrese – Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils, par 

nosolīto visaugstāko cenu 37500 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas 

mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai piegulošās teritorijas 

labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas ”Vālodzīte” 

atjaunošana, ārsienu, jumta un cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas 

energoefektivitāti, jumta seguma atjaunošana, lietus ūdeņu novadsistēmas 

izbūve, piegulošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekts atbilst Krustpils 

novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. 

februārī, protokola Nr. 3, 10.punkts) definētajam rīcības virzienam RV9 Ēku un 

teritorijas apsaimniekošana Uzdevumam U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam”. 

3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības 

speciālistei – domes sēdes protokolētājai nosūtīt lēmumu (domes sēdes protokola 

izrakstu) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai 

(saskaņojumam) par Īpašuma atsavināšanu, kā atbilstošu administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.      

4. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no pozitīva apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas Krustpils novada pašvaldībā.  

5. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

6. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma 

līgumu. 

7. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 4.punktā noteiktajā termiņā 

nesamaksā savu nosolīto cenu. 

8. 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). 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma  “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 16.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 



to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 17100 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās trīs dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 17900 EUR nosolīja 

SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 45403003353. 

Īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20.punktam pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var atsavināt 

savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 

pašvaldība Īpašuma atsavināšanu varēs turpināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 20.punktu  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 002 0085 ar kopējo platību 2,79 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 

45403003353 (turpmāk - Pircējs), adrese – Bebru iela 104A, Jēkabpils, par 

nosolīto visaugstāko cenu 17900 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas 

mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai piegulošās teritorijas 

labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas ”Vālodzīte” 

atjaunošana, ārsienu, jumta un cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas 

energoefektivitāti, jumta seguma atjaunošana, lietus ūdeņu novadsistēmas 

izbūve, piegulošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekts atbilst Krustpils 

novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. 

februārī, protokola Nr. 3, 10.punkts) definētajam rīcības virzienam RV9 Ēku un 

teritorijas apsaimniekošana Uzdevumam U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam”. 

3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības 

speciālistei – domes sēdes protokolētājai nosūtīt lēmumu (domes sēdes protokola 

izrakstu) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai 

(saskaņojumam) par Īpašuma atsavināšanu, kā atbilstošu administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.      

4. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no pozitīva apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas Krustpils novada pašvaldībā.  

5. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 



6. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma 

līgumu. 

7. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 4.punktā noteiktajā termiņā 

nesamaksā savu nosolīto cenu. 

8. 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). 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

37. 

Par nekustamā īpašuma  “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 17.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 16850 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās trīs dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Pēc vairākiem pārsolījumiem Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 17450 EUR nosolīja 

SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 45403003353. 

Īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20.punktam pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var atsavināt 

savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 

pašvaldība Īpašuma atsavināšanu varēs turpināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 20.punktu  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 002 0084 ar kopējo platību 2,66 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas numurs 

45403003353 (turpmāk - Pircējs), adrese – Bebru iela 104A, Jēkabpils, par 

nosolīto visaugstāko cenu 17450 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 



2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas 

mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai piegulošās teritorijas 

labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas ”Vālodzīte” 

atjaunošana, ārsienu, jumta un cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas 

energoefektivitāti, jumta seguma atjaunošana, lietus ūdeņu novadsistēmas 

izbūve, piegulošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekts atbilst Krustpils 

novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. 

februārī, protokola Nr. 3, 10.punkts) definētajam rīcības virzienam RV9 Ēku un 

teritorijas apsaimniekošana Uzdevumam U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam”. 

3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības 

speciālistei – domes sēdes protokolētājai nosūtīt lēmumu (domes sēdes protokola 

izrakstu) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai 

(saskaņojumam) par Īpašuma atsavināšanu, kā atbilstošu administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.      

4. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no pozitīva apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas Krustpils novada pašvaldībā.  

5. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

6. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma 

līgumu. 

7. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 4.punktā noteiktajā termiņā 

nesamaksā savu nosolīto cenu. 

8. 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). 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

38. 

Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 27.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 18.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

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

SIA “Dzieti” noteiktā tirgus vērtība 11500 EUR, kadastrālā vērtība 4051 EUR un pašvaldības 

izdevumu summa 1250 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 19000 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 atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam otro izsoli ar 

augšupejošu soli un, ievērojot iepriekš izveidojušos praksi, pazemināt izsoles sākumcenu par 

10 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 17100 EUR. 

Otrajai izsolei piedāvātā Īpašuma atsavināšanas nosacītā cena pārsniedz 0,1 procentu no 

pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Pēc sekmīgas Īpašuma izsoles pašvaldībai būs jānosūta 

lēmums apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai, lai tā pieņemtu lēmumu   atbilstoši 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 20.punktam. 

Dome iepriekšējā lēmumā par Īpašuma atsavināšanu norādīja atsavināšanas mērķi, kas 

saglabājams šī lēmuma lemjošajā daļā.     

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 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,    

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Juris 

Puriškevičs), "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķuncu lauks”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0214 ar kopējo platību 

5,93 ha (turpmāk – Īpašums) pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu otrajā izsolē par nosacīto cenu 17100 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās 

cenas un reģistrācijas maksu 100 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē 2021.gada 29.aprīlī no 

plkst. 11:00.  

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus, organizēt Īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un sagatavot lēmumprojektu par Īpašuma izsoles 

rezultātu. 

6. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas 

mērķi – Cietā seguma izveidošana Kūku pagasta Zīlānu ciemā – Sarmas, 

Dārzupītes ielā. Investīciju projekta rezultātā tiks uzlabots segums Sarmas un 

Dārzupītes ielā. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 

2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, protokola Nr.3, 

10.punkts) definētajam rīcības virzienam RV8 Infrastruktūra un mobilitāte 

Uzdevumam U.8.2. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību. 

Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 

2026. gadam Investīciju plānā sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika 

posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam”. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

 



39. 

Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 

 

 Ziņo K. Pabērzs. Informē L. Garkalne – KAC jābūt novada administratīvajā teritorijā. 

Ir iespēja pievienot kādai no novada bibliotēkām, būs papildus finansējums. Tādēļ nav iespējas 

to izvietot novada administrācijas ēkā. Izsakās E. Serkova – nepiekrīt, lai KAC būtu novada 

teritorijā. K. Stars iesaka Mežāres ciemu. Jautā A. Vetere par šī lēmuma pieņemšanas un 

atbildes termiņu. Atbild L. Garkalne – atbilde jāsniedz līdz 25. martam. K. Stars ierosina KAC 

atrašanās vietu norādīt novada administrācijas ēku. Deputāti piekrīt K. Stara viedoklim. 

   Krustpils novada pašvaldība 2021.gada 1.martā ir saņēmusi Vides un reģionālās 

attīstības ministrijas  vēstuli ar aicinājumu iesniegt pieteikumu  vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveidei. Centra mērķis ir nodrošināt valsts  un pašvaldības pakalpojumu pieejamību 

vienkopus pašvaldības teritorijā (iestāžu tvērums: Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības 

valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu 

dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests), nodrošinot 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasītāko valsts pakalpojumu pieejamību pašvaldībās 

atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanai, veicinot optimālu 

pakalpojumu pieejamību  un praktisku atbalstu iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu 

lietošanā. 

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

kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr. 401 ”Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto 

klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību” un Ministru kabineta noteikumu projektu Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam 

paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, 

uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, 
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Vija Stiebriņa), "Pret" – 1 (Vladimirs Golubevs), "Atturas" – 2 (Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns), Krustpils novada dome nolemj:  

 
1. Izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk - VPVKAC) 

Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkā, pēc adreses  - Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, 

LV-5202. 

2. Pieprasīt valsts budžeta dotāciju VPVKAC izveidei, iesniedzot pieteikumu valsts budžeta 

dotācijas saņemšanai 2021.gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

izveidei un uzturēšanai. 

3. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei valsts budžeta dotācijas apmērs 70 %  no 

kopējām veidošanas izmaksām jeb ne vairāk kā 10 000 euro. 

4. Segt ne mazāk par 30 % no VPVKAC izveides izmaksām no Krustpils novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

5. Segt ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

uzturēšanas izdevumiem no Krustpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

 

  



 

40. 

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē S. Čandere. Izsakās K. Pabērzs. 

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 21.augustā pieņemtajam 

lēmumam  “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” (sēdes protokola Nr. 10, 5.punkts) ir veikta publiskā apspriešana. 

Par lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots ziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 86. punktam. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 24. un 

25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91. punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, 

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

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā” izstrādāto galīgo redakciju. 

2. Izdot saistošos  noteikumus Nr. 2021/3   “ Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa”.    

3. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt paziņojumu par 

“Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr 2021/3  izdošanu pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.krustpils.lv, informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.krustpils.lv sadaļā  ”Attīstības plānošanas dokumenti”  un    Teritorijas attīstības 

plānošanas sistēmā (TAPIS). 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

vadītājai Solvitai Čanderei. 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr. 2021/3 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa”. 

2. Izstrādes vadītāja ziņojums. 

 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


 

41. 

Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu dalībai  

biedrības “Lauku partnerība Sēlija” biedru kopsapulcē  

 

Ziņo K. Pabērzs. Izsakās K. Stars. Jautā E. Serkova, atbild K. Stars.  

Krustpils novada pašvaldība saņēma biedrības “Lauku partnerība Sēlija” (turpmāk – 

biedrība) padomes priekšsēdētājas Kristīnas Rubinas-Apinītes informāciju par to, ka šī gada 22. 

februārī biedrības padomes sēdē Nr. 4/2021 tika pieņemts lēmums par biedru kopsapulces 

sasaukšanu šī gada 19. martā plkst. 11:00 attālināti ZOOM lietotnē. Šogad aprit 3 gadi kopš 

darbojas biedrības padomē ievēlētie padomes locekļi no Krustpils novada. Saskaņā ar biedrības 

statūtiem ir jāievēl jauni padomes locekļi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

biedrības “Lauku partnerība Sēlija” padomes priekšsēdētājas Kristīnas Rubinas-Apinītes 

informāciju,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības deputātu Kārli Staru, personas kods [..], 

pārstāvēt Krustpils novada pašvaldību biedrības “Lauku partnerība Sēlija” biedru 

kopsapulcē. 

2. Kārlim Staram ir tiesības Krustpils novada pašvaldības vārdā izmantot biedrības 

“Lauku partnerība Sēlija” statūtos noteiktās biedra tiesības, tajā skaitā būt ievēlētam 

biedrības padomē. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.   

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Stars lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

42. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 

prioritārā investīciju projekta “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā” 

īstenošanai 

  

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane – pašvaldība lūgs Apvienojamo pašvaldību 

Finanšu komitejas un VARAM saskaņojumu. 

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” 31. punktu) (apstiprināts ar 2021. gada 27. janvāra domes sēdes lēmumu (prot. 

Nr.1, 5. punkts)) 

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 400 000 EUR Valsts kasē uz 30 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  13 333 

2023. gadā EUR 13 333 

2024. gadā EUR 13 333 

2025. gadā EUR 13 333 

2026. gadā EUR 13 333 

2027. gadā EUR 13 333 

2028. gadā EUR 13 333 

2029. gadā EUR 13 333 

2030. gadā EUR 13 333 

2031. gadā EUR 13 333 

2032. gadā EUR 13 333 

2033. gadā EUR 13 333 

2034. gadā EUR 13 333 

2035. gadā EUR 13 333 

2036. gadā EUR 13 333 

2037. gadā EUR 13 333 

2038. gadā EUR 13 333 

2039. gadā EUR 13 333 

2040. gadā EUR 13 333 

2041. gadā EUR 13 333 

2042. gadā EUR 13 333 

2043. gadā EUR 13 333 

2044. gadā EUR 13 333 

2045. gadā EUR 13 333 

2046. gadā EUR 13 333 

2047. gadā EUR 13 333 

2048. gadā EUR 13 333 

2049. gadā EUR 13 333 

2050. gadā  EUR  13 333 

2051. gadā EUR 13 343 

 

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

 

 

43. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2021. gadā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

           Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 2020. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un 

skolēnu skaitu uz 2021. gada 1. janvāri  



            atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 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 izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 

2021. gada 1. janvāri, saskaņā ar 2020. gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem 

(Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 157,85 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 213,02 

Krustpils pamatskola 85,30 

Sūnu pamatskola 92,01 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 196,06 

Mežāres pamatskola 180,84 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 215,64 

Variešu sākumskola 125,88 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 146,93 

Vīpes pamatskola 134,50 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 141,89 

 

 

44. 

Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  

Krustpils novada domes priekšsēdētājam K. Pabērzam 

  

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 09.03.2021. 

iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 150. pantiem, Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31., 32.un 36.punktiem,  likuma 

“Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs 

vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu ikgadējo 

atvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2021.gada 

06.aprīļa līdz 2021.gada 19.aprīlim (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2020. līdz 

19.06.2021. 

2. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 32.punktu, izmaksāt pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas, aizejot ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājumā. 



3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes (atvaļinājuma) 

laikā no 2021.gada 06.aprīļa līdz 2021.gada 19.aprīlim (ieskaitot), pildīt Krustpils novada 

domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, K. Pabērzs, K. Pabērzs jun. un K. Brūniņa 

lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.45 

 

Sēdes vadītājs  K. Pabērzs 
17. 03.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 
17.03.2021. 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2021.gada 17. marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.5, 40. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/3 

“Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu un 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu  

Nr.628“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības  

plānošanas dokumentiem”  91.punktu.  

 

Saistošie noteikumi nosaka lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums) un 

grafisko daļu - “Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” (2.pielikums). 

 

Pielikumā: 

1. Lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā 

Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi – 11.lpp. 

2. Lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā 

grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums un  apgrūtinājumi” – 1.lpp.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    K. Pabērzs  
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