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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas 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, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

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

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finanšu un Grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, 

Finansiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Jurists Ivars 

Jaševs, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītāja Ineta Šeinova, Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Kauranena, Darba drošības 

speciālists Edgars Līcis, Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis, Bāriņtiesas 

vadītāja Dace Telšinska, Sociālā dienesta vadītājas vietniece Marita Karaseva. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāte:  Elīna Serkova -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 
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1.  

Darba kārtība 

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

1.  Par Krustpils novada pašvaldības 2020. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu; 

2. Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai; 

3. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu  

4. [..] 

5. [..] 

Darba kārtībā minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. 

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 papildināt un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību: 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums  

3. Par Krustpils novada pašvaldības   2020.  Gada pārskata  apstiprināšanu 

4. Par Krustpils novada pašvaldības 2020. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu 

5. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2020. gada publiskā 

pārskata apstiprināšanu  

6. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā  

7. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai  

8. Par līdzekļu piešķiršanu pagastu pārvaldēm  

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

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

10. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda  

11. Par nekustamā īpašuma  “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

12. Par nekustamā īpašuma  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

13. Par nekustamā īpašuma  “Dūcāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par nekustamā īpašuma  “Lāsteklejas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

16. Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 4”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

17. Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

18. Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 11”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

19. Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

20. Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 18”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  



21. Par nekustamā īpašuma  “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

22. Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

24. Par kustamās mantas izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

25. Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

27. Par nekustamā īpašuma „Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

28. Par nekustamā īpašuma „Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

29. Par nekustamā īpašuma „Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

30.  Par nekustamā īpašuma „Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

31.  Par nekustamā īpašuma „Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

32. Par nekustamā īpašuma  „Spulgaine”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai par brīvu cenu  

33. Par grozījumu lēmumā “Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu”  

34. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

35. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

36. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

37.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

38.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

39.  Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

40.  Par zemes ierīcības projekta „Ozoliņi” Vīpes pagastā apstiprināšanu  

41.  Par zemes ierīcības projekta „Silmalas” Krustpils pagastā apstiprināšanu  

42.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

43.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

44.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

45.  Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

46.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

47.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

48.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

49.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

50.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

51.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

52.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

53.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

54.  Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu  

55.  Par Vīpes amatniecības centra “Māzers” maksas pakalpojuma cenrāža papildināšanu  

56. [..] 

57. [..] 

58. [..] 

Darba kārtībā minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. 

 

  



2. 

Izpilddirektora ziņojums  

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par projektiem, kuri šobrīd ir procesā un par SIA 

“Spunģēni - Daugavieši”.  Rīgā vairākkārt ir bijis uz tehnikas apskati, iespējamām alternatīvām. 

Pēdējais brīdis, lai aktīvi strādātu, jo laika līdz reformai ir palicis ļoti maz. 

Ir noslēgts būvdarbu līgums par “Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Variešu 

ciemā, Variešu pagastā, Krustpils novadā” ar SIA “RECK”, tika veikta tirgus izpēte 

būvuzraudzībai. Izstrādāts projekts apgaismojuma ierīkošanai Zīlānos, Kļavu ielā, izsludināta 

tirgus izpēte par būvdarbu veikšanu, gaidām rezultātus. 

Apstiprināti zivju projekti, zivju fonda aizsardzības projekts. Sūnu pamatskolas ēkā 

turpinās darbi pie tualešu remontiem. Atašienē uzstādīta videonovērošanas sistēma pie kultūras 

nama, Atašienes vidusskolas un pie pagasta pārvaldes ēkas atkritumu konteineriem.  

Izstrādāts LAD projekts aktīvā atpūtas laukuma izveidei pie Antūžu pamatskolas. 

Turpinās sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par jaunveidojamo Jēkabpils novada 

attīstības stratēģijas  izstrādi. 1. redakcija jāizskata līdz 28. maijam. Turpinās veselības projekti, 

plānots pārgājiens. Ir izstrādāts projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas 

rekonstrukcija” energoseritifikāts, sagatavots noslēguma maksājuma pieprasījums ar 

nepieciešamajiem pielikumiem. Lietus laikā bija problēma, ir vietas, kur tek jumts, tas tika 

pārrunāts ar Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju. Tikās ar būvnieku, tika pārrunāta šī situācija, 

tuvākajā laikā tas tiks risināts, jo vēl ir garantijas laiks un visi maksājumi nav vēl veikti. 

Joprojām gaidām apstiprinājumu par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta 

“Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā”. Krustpils pamatskolas ēkas un ārsienas 

atjaunošanas darbiem  iepirkuma rezultāts saņemts, aizņēmums arī  pieprasīts. 

Norit darbi pie lidlauka ceļu izbūves, ir neliela aizķeršanās ar BIS, bet šobrīd tas darbus 

neiespaido. Automašīnu stāvvietas izbūve pie Vīpes pamatskolas Vīpes pagastā un Krustpils 

pagastā, dokumentācija sagatavota, jāveic iepirkums būvdarbu veicēju noskaidrošanai.  

Nākamnedēļ jārisina jautājumi par skolēnu ēdināšanu, lai var noslēgt mācību gadu. 

Līdz pirmdienai jābūt atbildei no IUB par kaltu māju pārbūves iepirkuma apturēšanas 

procesu, pēdējais termiņš atbildei ir 24. maijs. 20. maijā ir ūdens skaitītāju iepirkuma atvēršana. 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības   2020.  Gada pārskata  apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. Informē D. Turkopole. 

Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta  2.punktu, likuma ’’Par budžetu 

un finanšu vadību’’ 30.panta 3.daļu, 4.daļu  un SIA ’’Nexia Audit Advice’’, licence Nr.134, 

zvērinātas revidentes Judītes Jakovinas, LZRA sertifikāts Nr.105, atzinumu, 

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  konsolidēto Gada pārskatu par 2020.gadu. 

 

  



 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2020. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika izstrādāts Krustpils novada pašvaldības 

publiskais pārskats par 2020. gadu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļu, 72. pantu un Ministru 

kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem 

pārskatiem”,  

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. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2020. gadu. 

2. Administratīvajai nodaļai mēneša laikā pašvaldības publisko pārskatu par 2020. 

gadu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot 

to Krustpils novada pašvaldības mājas lapā. 

 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

 
Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 72. pantu, likuma “Par budžetu un finanšu 

vadību” 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Publisko aģentūru likuma 27. pantu,  

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 aģentūras “Jaunāmuiža” 2020. gada publisko 

pārskatu.  

 

6. 

Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Variešu sākumskolas direktores p.i. I.Ziediņas 

14.04.2021. iesniegums Nr.1-12/3 “Par pirmsskolas pedagoga palīga amata vienību”.    

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 

2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu” un Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par 



Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām”,  

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. Izdarīt grozījumus ar 2021. gada 1. septembri  Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.pielikuma tabulā,  papildinot 10.struktūrvienību: 

Variešu sākumskola,  ar amata vienību PII skolotāja palīgs (Pirmsskolas izglītības iestādes 

skolotāja palīgs) un izsakot to sekojošā redakcijā:                                                                         

2.pielikums 

Nr.p.

k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienī

ba 
Amata nosaukums 

Profesijas 

kods 

Slodze ar 

01.09.2018. 
Amata saime 

Amat

a 

līmen

is 

Mēneš

algu 

grupa 

Maksi

mālā 

alga 

par 

slodzi 

no 

2018.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.09.2021. 

104.

B 
 10 

 Variešu 

sākumskola 
PII skolotāja palīgs 5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

  

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

 

 

7. 

Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

2021. gada 06. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores L. Zalānes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus dizaina un 

tehnoloģiju kabineta remontam un iekārtu iegādei.  

Bijušā kabineta telpās tika ierīkota katlu māja un šobrīd skolā nav atbilstošas telpas, kur 

realizēt apgūstamās mācību programmas saturu. 

Ir nepieciešami līdzekļi 21 500 EUR apmērā. 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu,  

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. Piešķirt līdzekļus EUR 21 500 apmērā dizaina un tehnoloģiju kabineta remontam Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolā.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 
 

 

 

 



8. 

Par līdzekļu piešķiršanu pagastu pārvaldēm  

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

2021. gada 30. aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus sūkņa WILO UNI V05/M05 – 

523/A iegādei.  

Sūknis tiks uzstādīts notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā “Neretas 5”, Vīpes pagastā. 

Ir nepieciešami līdzekļi 713,90 EUR apmērā. 

2021. gada 08. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Mežāres pagasta pārvaldes 

vadītājas N. Mitrofanovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus telpas Mežāres katlu mājā 

pārbūvei.  

2020. gada 14. decembrī Mežāres autogarāžas telpā izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā 

sadega Mežāres ugunsdzēšamā automašīna un izdega stāvvietas telpa. 

2021. gada aprīlī pagasts iegādājās ugunsdzēšamo automašīnu VOLVO F613. 

Mežāres katlu mājā ir piemērota telpa ugunsdzēšamās mašīnas stāvvietai, bet to ir 

nepieciešams pārbūvēt. Būvdarbu veikšanai ir nepieciešams saņemt Būvvaldes atļauju. 

Pagasta pārvalde lūdz piešķirt līdzekļus sertificēta būvinženiera līguma apmaksai 300 

EUR apmērā un būvdarbu veikšanai 6 000 EUR apmērā. 

2021. gada 08. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Atašienes pagasta 

pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus Atašienes pagasta pārvaldes apkures katla 

nomaiņai. 

Tiek lūgts finansējums 4 000 EUR apmērā. 

2021. gada 08. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

vadītāja A. Naidovska iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus mājas “Mežmalas 1” ieejas 

durvju bloka nomaiņai. 

Māja “Mežmalas 1” ar 2021. gada 1.februāri ir pārņemta no Antūžu pamatskolas. 

Apkalpošanas maksa no īrniekiem iepriekš netika iekasēta, tāpēc uzkrājuma nav. 

Mājā ir 12 dzīvokļi, visi pašvaldības īpašumā. 4 dzīvokļus izmanto Antūžu pamatskola, 

1 dzīvoklī ir Variešu bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts, 6 dzīvokļi ir izīrēti un 1 dzīvoklis 

– brīvs. Ieejas durvis ļoti sliktā stāvoklī. Pārvaldes budžetā nauda nav ieplānota, jo budžeta 

plānošanas laikā māja bija Antūžu pamatskolas apsaimniekošanā. 

Tiek lūgts piešķirt līdzekļus darbu veikšanai 3 000 EUR apmērā. 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu,  

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. Piešķirt līdzekļus EUR 713,90 apmērā Vīpes pagasta pārvaldei sūkņa iegādei.  

2. Apmaksu par sūkņa iegādi veikt pēc iesniegtā rēķina. 

3. Piešķirt līdzekļus EUR 6 300 apmērā Mežāres pagasta pārvaldei katlu mājas 

telpas pārbūvei. 

4. Piešķirt līdzekļus EUR 4 000 apmērā Atašienes pagasta pārvaldei pagasta 

pārvaldes apkures katla nomaiņai. 

5. Piešķirt līdzekļus EUR 3 000 apmērā Variešu pagasta pārvaldei mājas 

“Mežmalas 1” ieejas durvju bloku nomaiņai. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 



 

9. 

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

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

2021. gadam” 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

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

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

valsts budžetu 2021. gadam”,  

atklāti balsojot ar 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 saistošos noteikumus Nr. 2021/6 „Grozījumi 

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

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” 

 

 

10. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda   

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, dzīvokļa īpašumu var izveidot uz mājas īpašnieka 

lēmuma pamata. 

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. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašumu, 

pašvaldības bilancē esošus dzīvokļus: 

1) Rozessala 11-17, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

2) Rozessala 12- 9, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

3) Māja Nr.3 – 18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

4) Māja Nr.3 – 4, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas Personāla vadības speciālistei veikt nepieciešamās darbības 

dzīvokļa īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

11. 

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

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 26.punkts), ar kuru tika 

nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Brekši”, 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 7650 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. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 7700 EUR nosolīja SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas 

numurs 45403005284. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5694 002 0237 ar kopējo platību 3,22 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284 (turpmāk - 

Pircējs), adrese – “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, par nosolīto 

visaugstāko cenu 7700 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. 

 

 

12. 

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

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 30.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 apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus 

un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 15200 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 15300 EUR nosolīja Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība 

“KALVES”, reģistrācijas numurs 45404003651, juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 

 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 003 0261 ar kopējo platību 6,36ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība “KALVES”, 

reģistrācijas numurs 45404003651 (turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, par nosolīto cenu 15300 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. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

13. 

Par nekustamā īpašuma  “Dūcāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

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



atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 2.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Dūcāres”, 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 7800 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. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 12200 EUR nosolīja SIA “DIŽMEŽS”, 

reģistrācijas numurs 45403005284. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dūcāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 004 0104, ar kopējo platību 4,37 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284 

(turpmāk - Pircējs), adrese – “DIŽMEŽI”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, par 

nosolīto visaugstāko cenu 12200 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. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma  “Lāsteklejas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lāsteklejas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 3.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Lāsteklejas”, Mežāres 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 8100 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 8300 EUR nosolīja SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434, 

juridiskā adrese: Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lāsteklejas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 007 0296, ar kopējo platību 2,65 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434 

(turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils, par nosolīto cenu 

8300 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. 

8. dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona 

– pēc juridiskās adreses). 

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

 

15. 

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

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 15 - 4, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 



31.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. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus 

un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1080 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 1100 EUR nosolīja Vārds, Uzvārds, personas kods [..], adrese: adrese. 

 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 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. Apstiprināt 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 izsoles rezultātu, 

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

Pircējs), adrese: adrese, par nosolīto cenu 1100 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. 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 4”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 4”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 4.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežavoti 4”, 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 9500 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. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 10100 EUR nosolīja SIA “Jauneglītes AB”, 

reģistrācijas numurs 45403046085. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 4”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 003 0130, ar kopējo platību 1,1 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “Jauneglītes AB”, reģistrācijas numurs 45403046085. 

(turpmāk - Pircējs), adrese – Viestura iela 38a-58, Jēkabpils, par nosolīto visaugstāko 

cenu 10100 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. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 5.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma 

atsavināšanu par nosacīto cenu 9600 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 9800 EUR nosolīja SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284, 

juridiskā adrese: “DIŽMEŽI”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 006 0366, ar kopējo platību 2 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284 

(turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: “DIŽMEŽI”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

par nosolīto cenu 9800 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. 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 11”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 11”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 6.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežavoti 11”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma 

atsavināšanu par nosacīto cenu 3500 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. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 7900 EUR nosolīja SIA “Jauneglītes AB”, 

reģistrācijas numurs 45403046085. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 11”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 007 0218, ar kopējo platību 0,8 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “Jauneglītes AB”, reģistrācijas numurs 45403046085 

(turpmāk - Pircējs), adrese – Viestura iela 38a-58, Jēkabpils, par nosolīto visaugstāko 

cenu 7900 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. 

  

 

19. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 7.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma 

atsavināšanu par nosacīto cenu 28200 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 28400 EUR nosolīja SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284, 

juridiskā adrese: “DIŽMEŽI”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 009 0032, ar kopējo platību 8,05 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas numurs 45403005284 

(turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: “DIŽMEŽI”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

par nosolīto visaugstāko cenu 28400 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas mērķi – 

projekta “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā” daļas - Asfaltbetona ielu 

seguma atjaunošana Variešu ciemā: Centra iela – līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

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”. 

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. 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma  “Mežavoti 18”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 18”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 8.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Mežavoti 18”, 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 11600 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās četri dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 19000 EUR nosolīja – SIA “DIŽMEŽS”, reģ. nr. 

45403005284. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežavoti 18”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 010 0093, ar kopējo platību 3,6 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “DIŽMEŽS”, reģ. nr. 45403005284 (turpmāk - Pircējs), 

juridiskā adrese: “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, par nosolīto 

visaugstāko cenu 19000 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas mērķi – 

Bērzu un Centra ielas Variešu ciemā energoefektīva apgaismojuma izveidei. Projekts 

atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam Investīciju 

apstiprināta 2020. gada 19. februārī, protokola Nr. 3, 10.punkts) definētajam rīcības 

virzienam RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevumam U.8.1. Attīstīt publisko 

inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un objektu infrastruktūru. 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. 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma  “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 1.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot 

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

izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par 

nosacīto cenu 31500 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 31700 EUR nosolīja SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434, 

juridiskā adrese: Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils. 

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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5676 008 0131, ar kopējo platību 7,69 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – SIA “LL TIMBER”, reģistrācijas numurs 45403023434 (turpmāk - 

Pircējs), juridiskā adrese: Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils, par nosolīto visaugstāko cenu 

31700 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas mērķi – 

atpūtas laukuma pārbūvei pie Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas. 

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”. 

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. 

 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma  “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. Informē I. Jaševs.  

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 38.punkts), ar kuru 

tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils 

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

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 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 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 17300 EUR nosolīja Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība 

“KALVES”, reģistrācijas numurs 45404003651, juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 

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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 005 0214 ar kopējo platību 5,93 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība 

“KALVES”, reģistrācijas numurs 45404003651 (turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: 

“Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils novads, par nosolīto visaugstāko cenu 17300 EUR 

(turpmāk – nosolītā cena). 

2. Noteikt Īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izlietošanas mērķi – 

projekta “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā” daļas - Cietā seguma  

izveidošana Zīlānu ciemā: Sarmas, Dārzupītes ielā – līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

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”. 

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

apstiprināšanas.   

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

pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

6. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā savu 

nosolīto cenu. 

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

8. 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, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 



23. 

Par nekustamā īpašuma  “Upes Dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 29.punkts), ar kuru 

tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Upes Dzeņi”, Krustpils pagasts, 

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

novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 3780 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 3880 EUR nosolīja Vārds, Uzvārds, personas kods [..], adrese: adrese. 

 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 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upes Dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 006 0260 ar kopējo platību 1,27 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

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

adrese: adrese: adrese, par nosolīto cenu 3880 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 kustamās mantas izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 25.martā 

pieņēma lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to izsolē” (sēdes 

protokols Nr. 6, 9.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības kustamo mantu – 

transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs HK9757, VIN numurs 

WV2ZZZ70Z2X137174 (turpmāk – kustamā manta), pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome 

uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai apstiprināt 

kustamās mantas izsoles noteikumus un veikt kustamās mantas atsavināšanu par izsoles 

nosacīto cenu 1160 EUR. 

Kustamās mantas izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

kustamās mantas izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar 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 kustamo mantu 

par nosolīto cenu 1210 EUR  nosolīja- Vārds, Uzvārds, personas kods [..]. 

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

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 10.panta pirmo daļu, 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, 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 kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts 

reģistrācijas numurs HK9757, VIN numurs WV2ZZZ70Z2X137174 (turpmāk – 

kustamā manta) izsoles rezultātu, kustamo mantu ieguvis solītājs – Vārds, Uzvārds, 

personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), adrese – adrese, Rīga, par nosolīto cenu 1210 

EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles rezultāta apstiprināšanas.  

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

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. 

 

  



25. 

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

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 24.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 2835 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 otro daļu, kur noteikts, ja 

nekustamā īpašuma otrajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Komisija ierosina atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam trešo izsoli ar 

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

30 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2205 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 otrās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons,  Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs (2 balsis),  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) otro izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu trešajā izsolē par nosacīto cenu 2205 EUR ar augšupejošu soli.  

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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 



atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

 

26. 

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

otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

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

novads pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 27.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 

1845 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 otro daļu, kur noteikts, ja 

nekustamā īpašuma otrajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Komisija ierosina atzīt Īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot Īpašumam trešo izsoli ar 

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

30 procentiem, un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1435 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 otrās daļas 1.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs (2 balsis),  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 5694 008 0130) ar kopējo platību 0,26 ha (turpmāk – Īpašums) otro 

izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot Īpašumu trešajā izsolē par nosacīto cenu 1435 EUR ar augšupejošu soli.  



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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

4. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 

atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma „Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Krūmaine”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0529, zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 004 

0856, zemes platība 0,98 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610102 un īpašumtiesības nostiprinātas 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā saņemts iesniegums ar 

ierosinājumu atsavināt Īpašumu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 1.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 2100 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 500 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 520 EUR par Īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 3320 EUR apmērā, 

kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 9.panta otro 



daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punktu, 

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

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

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

j. (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Krūmaine”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0529, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 004 0856, zemes platība 0,98 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 3320 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

5. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

6. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 

atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma „Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Reiņi”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0008, zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 001 

0371, zemes platība 5,32 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610130 un īpašumtiesības nostiprinātas 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā saņemts iesniegums ar 

ierosinājumu atsavināt Īpašumu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 1.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 12700 EUR. 



Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 4952 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 850 EUR par Īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 17350 EUR apmērā, 

kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punktu, 

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

Jaksons, 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. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Reiņi”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0008, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 001 0371, zemes platība 5,32 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 17350 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

5. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

6. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 

atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

29. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0107, zemes vienības kadastra apzīmējums 5676 008 

0107, zemes platība 7,11 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609196 un īpašumtiesības 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā saņemts 

iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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



kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 1.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 18100 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 5606 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 930 EUR par Īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 24460 EUR apmērā, 

kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.pantu 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, 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. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Titurgas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0107, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5676 008 0107, zemes platība 7,11 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 24460 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

5. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

6. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 

atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Vārpaine”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0303, zemes vienības kadastra apzīmējums 

5646 006 0498, zemes platība 0,5162 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales 

rajona tiesas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609235 un 

īpašumtiesības nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā 

saņemts iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 1.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1100 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 439 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 900 EUR par Īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 2500 EUR apmērā, 

kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.pantu 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, 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. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Vārpaine”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0303, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5646 006 0498, zemes platība 0,5162 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 2500 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

5. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

6. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 



atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

31. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 007 0184, zemes vienības kadastra apzīmējums 5676 007 

0184, zemes platība 0,78 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609204 un īpašumtiesības 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā saņemts 

iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 1.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1700 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 387 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 800 EUR par Īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 3000 EUR apmērā, 

kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 13 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, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lāstekas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 007 0184, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5676 007 0184, zemes platība 0,78 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 3000 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 100 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

5. Izsoli rīkot Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī konferenču zālē ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

6. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba 

dienu laikā izstrādāt Īpašuma izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, Īpašuma 

atsavināšanu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles rezultātu iesniegt 

lēmumprojektu tuvākajā domes sēdē. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

32. 

Par nekustamā īpašuma  „Spulgaine”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu  

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Spulgaine”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0340, zemes vienības kadastra apzīmējums 

5668 007 0340, zemes platība 3864 m2 (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598374 un īpašumtiesības 

nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Uz zemes atrodas fiziskai 

personai piederošas būves, kuras ierakstītas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000594471. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, 

pašvaldībai piederošo zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var 

pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.   

Pašvaldībā saņemts iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu no personas, kura 

atbilstoši normatīvo aktu regulējumam var iesniegt pieteikumu par  Īpašuma pirkšanu par 

nosacīto cenu. 

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

2.punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu.  

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 11.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 610 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 321 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 840 EUR par Īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad atsavināmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 1450 EUR 

apmērā.  

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

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



2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu un Publiskas 

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

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

Jaksons,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš 

Felss, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – Juris Puriškevičs (1 balss),  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Spulgaine”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0340, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5668 007 0340, zemes platība 3864 m2 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Apstiprināt Īpašuma pārdošanas nosacīto cenu 1450 EUR.  

3. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai divu nedēļu laikā 

pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt Vārds, Uzvārds, personas kods [..], uz viņa norādīto 

adresi adrese, atsavināšanas paziņojumu par Īpašuma atsavināšanu, ar lūgumu četru mēnešu 

laikā no paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas 

termiņu norēķiniem par zemesgabalu: samaksāt visu pirkuma maksu vai – nomaksas 

pirkuma līguma gadījumā – avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas. 

4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds, personas kods [..], par Īpašuma atsavināšanu 

atbilstoši viņa atbildē norādītajam.     

5. 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).  

6.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 
 

33. 

Par grozījumu lēmumā “Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu” 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

 

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

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

atsavināšanai par brīvu cenu” (sēdes protokols Nr. 7, 31.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt 

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

Īpašums) pārdodot to par brīvu cenu, apstiprinot Īpašuma pārdošanas brīvo cenu 4000 EUR. 

Īpašums sastāv no zemesgabala 1,16 ha platībā. Cena tika saglabāta atbilstoši atceltajā lēmumā 

noteiktajam, kad Īpašuma atsavināšana bija paredzēta izsolē un tās noteikšanā piemērots 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais, ka 

publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un 

nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. 

Īpašuma atsavināšanas gadījumā izsole nenotiek un pretendentu atlase nenotiek. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, pašvaldībai 

piederošo zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam. 

Šī gada janvārī Senāta Administratīvo lietu departaments atzina, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtās daļas mērķis ir vienota ēku un zemes nekustama 

īpašuma izveidošana. 



Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2021. gada 

10. maija sēdē secināja, ka šādos gadījumos īpašuma atsavināšanas nosacītā cena būtu 

nosakāma atbilstoši vērtētāju noteiktajai tirgus vērtībai, kurai pieskaita pašvaldības izdevumus, 

kas saistīti ar Īpašuma sagatavošanu atsavināšanai – zemesgabala mērīša, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšana u.tml. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzieti” slēdzienā (vērtējumā) Īpašuma tirgus 

vērtība noteikta 1700 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1050 EUR par Īpašuma 

sagatavošanu atsavināšanai. 

Lai veicinātu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtajā daļā 

noteiktā mērķa sasniegšanu, pašvaldības domei būtu jānosaka Īpašuma atsavināšanas nosacīto 

cenu 2750 EUR pārdošanai par brīvu cenu, ņemot vērā Īpašuma tirgus vērtību un pašvaldības 

izdevumus  

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

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

2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu un Publiskas 

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

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

Jaksons,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš 

Felss, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – Juris Puriškevičs (1 balss),  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumā “Par 

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

atsavināšanai par brīvu cenu” (sēdes protokols Nr. 7, 31.punkts) grozījumu un lēmuma 

4.punktā skaitli “4000” aizstāt ar skaitli “2750”. 

2. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai trīs darba dienu 

laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt Vārds, Uzvārds, personas kods [..], uz viņas 

norādīto adresi adrese, atsavināšanas paziņojumu par Īpašuma atsavināšanu par brīvu 

cenu 2750 EUR, ar lūgumu četru mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 

rakstiski sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu: 

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

procentu apmērā no pirkuma maksas. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar Vārds, Uzvārds par Īpašuma atsavināšanu atbilstoši viņas 

atbildē norādītajam.     

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 domes priekšsēdētājam. 

 

34. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo 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 20.aprīļa sēdes lēmumiem Nr. 12.,13. (protokols Nr.9.), tika noteikta 

nomas tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra 



apzīmējumiem 56680070195 - 2,5319 ha platībā, 56680070224 - 4,0878 ha platībā. Zemes lietu 

komisija 2021.gada 10.maijā rīkoja nomas tiesību izsoli.  

Uz zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56680070195 

- 2,5319 ha platībā, 56680070224 - 4,0878 ha platībā, noteiktajā termiņā pieteicās trīs 

dalībnieki, iesniedzot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar izsoles noteikumu 4. nodaļas regulējumu.  

Zemes nomas tiesības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 56680070195 - 2,5319 

ha platībā par pēdējo solīto visaugstāko cenu nosolīja - Z/s “Tiltnieki Brēķi”, reģistrācijas 

Nr.45404005915, juridiskā adrese: “Brēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

Zemes nomas tiesības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 56680070224 - 4,0878 

ha platībā par pēdējo solīto visaugstāko cenu nosolīja - Z/s “Tiltnieki Brēķi”, reģistrācijas 

Nr.45404005915, juridiskā adrese: “Brēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

atklāti balsojot ar 13 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, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas",  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

apzīmējumu 56680070195 - 2,5319 ha platībā un 56680070224 - 4,0878 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 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 56680070195 2,5319 137,50 10,00 Z/s “Tiltnieki Brēķi”, reģistrācijas 

Nr.45404005915 nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 397,50 

2. 56680070224 4,0878 220,00 10,00 Z/s “Tiltnieki Brēķi”, reģistrācijas 

Nr.45404005915 nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 480,00 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Z/s “Tiltnieki Brēķi”, 

reģistrācijas Nr.45404005915, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 56680070195 - 

2,5319 ha platībā un 56680070224 - 4,0878 ha platībā nomu.  

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem no 2021.gada 1.jūnija līdz 2027.gada 31.maijam.  

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

finanšu komisijas. 

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

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

6. 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). 

  



 

35. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

adrese un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas 

upē Krustpils novada Vīpes 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. 

 

36. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Vīpes 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 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš 

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

nolemj: 

 

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

dzīvo adrese un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē Krustpils novada Vīpes 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. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

37. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 12.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma adrese 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds, Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds, Uzvārds.  

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

no 2016.gada 7.novembra ir deklarējis dzīvesvietu adrese Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu – vienošanās ar īpašnieci Vārds, Uzvārds. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 



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

novada pašvaldībā līdz 2021.gada 26.aprīlim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

12.aprīlī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/531 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 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. 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. 
 

38. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 21.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieka Vārds, Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds, Uzvārds, jo šajā adresē nedzīvojot.  

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

no 2014.gada 5.jūnija ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu – vienošanās ar īpašnieku Vārds, Uzvārds. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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

novada pašvaldībā līdz 2021.gada 30.aprīlim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

21.aprīlī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/609 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 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. 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. 

 

 

39. 

Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

 

Ziņo Pabērzs. 

 Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 27.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieka rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds, jo izbeigta mutiskā vienošanās.  

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

no 2021.gada 4.februāra ir deklarējusi dzīvesvietu adrese, Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu –līgums ar īpašnieku Vārds, Uzvārds. 

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

no 2021.gada 4.februāra ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu –radniecība ar Vārds, Uzvārds. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Vārds, Uzvārds, deklarētā adrese adrese, Krustpils novads, bija uzaicināta Krustpils 

novada pašvaldībā līdz 2021.gada 13.maijam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai un 

viņas dēlam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē adrese, Krustpils novads. 

Uzaicinājums 2021.gada 27.aprīlī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-

11.2/21/647 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 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. Anulēt ziņas par Vārds, Uzvārds, personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu adrese, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  



3. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds, Uzvārds un Krustpils novada bāriņtiesai. 

4. 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. 

 

40. 

Par zemes ierīcības projekta „Ozoliņi” Vīpes pagastā apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Izskatot SIA “Latvijasmernieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, juridiskā adrese: 

Eduarda Smiļģa iela 2A, Rīga, LV-1048, sertificēta mērnieka Zigurda Avena 2021.gada 

29.aprīļa iesniegumu Nr.11OG-03.3/25 par zemes ierīcības projekta “Ozoliņi”, Vīpes pagastā 

Krustpils novada apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Ozoliņi”, Vīpes pagastā, Krustpils 

novadā ar kadastra numuru 5696 005 0001 uzsākts pēc tā īpašnieces Inas Jaunzemas, dzīvojošas 

Ogres ielā 6, Jēkabpilī ,LV-5201, 2021.gada 23.marta iesnieguma.  

Īpašums sastāv no 1 (vienas) apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 5,9 ha. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696005001– ar platību 5,9 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 12.marta 

lēmumu (sēdes protokols  Nr.7, p.2.)  “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes 

pagastā /56960050001, Ozoliņi/”. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Ozoliņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0001 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Par  

pamatu zemes ierīcības projekta izstrādei izmantots zemes īpašuma „Ozoliņi” zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56960050001 zemes robežu plāns, kas sastādīts 2004.gadā un robežas 

noteiktas ar ierādīšanas metodi. 

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

“Zemes kadastrālās 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 „Ozoliņi”,  Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56960050001 ar platību 5,9 

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

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56960050327 -   platība 3,2 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56960050328 -  platība 2,7 ha. 

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

izmantošanas mērķiem, adresi un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0327 - ar  platību 3,2 

ha; atstājams nosaukums un adresi “Ozoliņi” Vīpes 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 5696 008 0328 – ar  platību 2,7 

ha piešķirams jauns nosaukums  un adrese „Priedītes”, Vīpes 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 12.marta lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 7.,  p. 2. “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes pagastā 

/56960050001, Ozoliņi/”) un SIA “Latvijasmernieks”, 2021.gada 29.aprīļa iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta “Ozoliņi” apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta mērnieka Zigurda 

Avena) sagatavoto zemes ierīcības projektu “ Ozoliņi” Vīpes  pagastā, Krustpils novadā,  

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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Ozoliņi”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

5696005001), atrašanās vieta –Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 005 0001, ar platību 5,9 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0327 - ar  platību 3,2 

ha; saglabāt adresi un nosaukumu “Ozoliņi” Vīpes pagasts,  Krustpils novads. Noteikt 

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

lauksaimniecība. 

1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0328 – ar  platību 2,7 

ha piešķirt jaunu adresi un nosaukumu „Priedītes”, Vīpes 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  

 

41. 

Par zemes ierīcības projekta „ Silmalas” Krustpils pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Izskatot SIA “TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, juridiskā adrese:”Upmaļi”, 

Salas pagasts, Salas novads, LV-5214,  sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara 

Meldrāja 2021.gada 11.maija  iesniegumu Nr.TP-8  par zemes ierīcības projekta ”Silmalas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Silmalas”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 006 0122 uzsākts pēc tā kopīpašnieku Elitas 

Liepiņas, adrese: Maltas iela 17-60, Rīga, LV- 1057 un Guntara Liepiņa, adrese: “Kalnieši”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, 2021.gada 1.aprīļa iesnieguma. Nekustamais 
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īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts izstrādāts neapbūvētai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0122  ar platību 10,5 ha, pamatojoties uz 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021. gada 31.marta lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 8, p.19) “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā 

/Silmalas/”.  

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

kadastra apzīmējumu 56680060122  zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Robežas ir ierādītas uz fotoplāna pamata. 

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

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

jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Silmalas”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0122, ar platību 

10,5 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0593 -  platība 8,2 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0594 -   platība 2,3 ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Jaunveidojamai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0593 -  

platība 8,2 ha piešķirams jauns nosaukums „Braunsalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

darbība ir lauksaimniecība. 

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0594 -  

platība 2,3 ha - atstājams nosaukums “Silmalas”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un noteikt 

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

mežsaimniecība. 

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

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

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

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

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

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 31.marta  lēmumu (sēdes 

protokols Nr.8. p.19   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā 

/Silmalas/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara Meldrāja  (sertifikāts 

Nr.AA0099) 2021.gada 11.maija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Silmalas” 

apstiprināšanu un, ņemot  vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu “Silmalas”,  

atklāti balsojot ar 13 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, Vladimirs Golubevs), "Pret" -  Vija Stiebriņa (1 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Silmalas”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

006 0122), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668  006 0122, ar platību 10,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0593 -  platība 8,2 ha 

piešķirt jaunu nosaukumu „Braunsalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

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

lauksaimniecība. 



3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0594 -  platība 2,3 ha  

saglabāt nosaukumu “Silmalas”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un noteikt nekustamā 

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

mežsaimniecība. 

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

zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

 

42. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1033, ar lūgumu piešķirt lietošanā dzīvokli adrese, 

ģimenes apstākļu dēļ. 

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par 

īres līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis adrese ir Krustpils novada pašvaldības īpašums. 

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pirmās daļas 9. punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

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. Piešķirt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības Vārds, Uzvārds, uz adrese uz sešiem 

mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, paredzot īrnieka tiesības prasīt 

līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un saņemto pamatpakalpojumu, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

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

telpu īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

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

līgumu, tad tiks uzskatīts, ka viņš atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  
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4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres un 

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

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

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

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

 

 

43. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

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

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1032, ar lūgumu rast iespēju apmainīt pašreiz īrēto 

dzīvokli adrese uz dzīvokli adrese, jo nepieciešama lielāka platība.     

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un piekrīt īres līguma slēgšanai 

uz vienu gadu. 

Iepriekš minētie dzīvokļi, kuri atrodas Krustpils novada Kūku pagastā, ir Krustpils 

novada pašvaldības īpašumi, tāpēc tā nebūs dzīvokļu maiņa, bet viena īres līguma izbeigšana 

un jauna īres līguma noslēgšana par citas dzīvojamās telpas lietošanu.  

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pirmās daļas 9. punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

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

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, , Līga Zalāne, Mārtiņš 

Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – Kornēlija Brūniņa (1 

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

 

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

vienu gadu un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, paredzot īrnieka tiesības prasīt 

līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un saņemto pamatpakalpojumu, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. Vārds, Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas: 

2.1.izbeigt dzīvokļa adrese īres līgumu un atbrīvot dzīvokli; 

2.2.noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa adrese lietošanu un 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē.  

3. Ja Vārds, Uzvārds lēmuma 2.punktā minētos pienākumus neizpildīs, tad lēmums zaudēs 

spēku.  

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

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

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

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

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



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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

     44. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 10.maijā saņemts Vārds, Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1312, ar lūgumu rast iespēju apmainīt pašreiz īrēto 

dzīvokli adrese uz dzīvokli adrese, jo nepieciešama lielāka platība.     

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un piekrīt īres līguma slēgšanai 

uz vienu gadu. 

Iepriekš minētie dzīvokļi, kuri atrodas Krustpils novada Kūku pagastā, ir Krustpils 

novada pašvaldības īpašumi, tāpēc tā nebūs dzīvokļu maiņa, bet viena īres līguma izbeigšana 

un jauna īres līguma noslēgšana par citas dzīvojamās telpas lietošanu.  

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pirmās daļas 9. punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu,  

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

vienu gadu un noslēgt dzīvojamās telpas  īres līgumu, paredzot īrnieka tiesības prasīt 

līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un saņemto pamatpakalpojumu, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. Vārds, Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas: 

2.1.izbeigt dzīvokļa adrese īres līgumu un atbrīvot dzīvokli; 

2.2.noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa adrese lietošanu   un 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē.  

3. Ja Vārds, Uzvārds lēmuma 2.punktā minētos pienākumus neizpildīs, tad lēmums zaudēs 

spēku.  

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

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

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

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

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

                                                                      



45. 

 Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu  

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 20.aprīlī saņemts Vārds, Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1094, ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa adrese Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/11 uz viņa dzīvesbiedri Vārds, 

Uzvārds, kura ir piekritusi īres līguma saistību pārņemšanai. Citu pilngadīgo ģimenes locekļu, 

no kuriem jāprasa piekrišana, nav.   

Iesniegumu saskaņojis Variešu pagasta pārvaldes vadītājs. 

Dzīvoklis adrese ir Krustpils novada pašvaldības valdījumā. 

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pantā noteikts, ka īrniekam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma. 

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

pirmās daļas 9. punktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8., 9. un 20.pantu,  

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. Izbeigt ar Vārds, Uzvārds Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu par 

dzīvokļa adrese, Krustpils novada Variešu pagastā īri, sakarā ar lietošanas un īres saistību 

nodošanu dzīvesbiedrei Vārds, Uzvārds.   

2. Noslēgt ar Vārds, Uzvārds Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz pieci 

gadi par dzīvokļa adrese, Krustpils novada Variešu pagastā lietošanu.  

3. Vārds, Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu.  

4. Ja Vārds, Uzvārds lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamo telpas īres 

līgumu, tad lēmums zaudē spēku.  

5. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres un 

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

novada Variešu pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

                 

46. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma Vārds, 

Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils novada 



pašvaldības 515. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

16.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 515. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar  Jēkabpils novada pašvaldības 

515. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu darbam 2021.gada 

5.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie 

un faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils 

novada pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
 

47. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 22.aprīlī saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils 

novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu laikā no 2021.gada 

31.maija līdz 2021.gada 6.jūnijam.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

14.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

komisijas sekretāra pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  



Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar  Jēkabpils novada pašvaldības 

domes vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie 

un faktiskie apstākļi Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils 

novada pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

48. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot amats amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības 515. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta otrās daļas 

3.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 515. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar  Jēkabpils novada pašvaldības 

515. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 



pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

 

49. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma Vārds, 

Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības 506. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

16.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 506. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar  Jēkabpils novada pašvaldības 

515. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

50. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot amats amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības 496. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  



 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta otrās daļas 

3.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 496. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar Jēkabpils novada pašvaldības 

496. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

 

51. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot amats amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības 516. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta otrās daļas 

3.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 516. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 



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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar Jēkabpils novada pašvaldības 

516. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
 

52. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 20.aprīlī saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot amats amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības 506. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta otrās daļas 

3.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības 506. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot amats amatu ar  Jēkabpils novada pašvaldības 

506. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

 



53. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 14.maijā saņēma amats 

Vārds, Uzvārds iesniegumu ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils 

novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanās.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds, Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

16.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu, 

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. Atļaut Vārds, Uzvārds savienot Krustpils novada pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils 

novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 

5.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds, Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds, Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

54. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 17.martā 

pieņēma lēmumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2021. gada 7. aprīlim ar iespēju pagarināt 

pieteikšanas termiņu, ja pieteikto kandidātu skaits nenodrošina vēlēšanu komisijas sastāva 

izveidošanu. 2021.gada 27.aprīlī pašvaldībā reģistrēts vēl viens pieteikums, izvirzot vēlēšanu 

komisijas locekļa amatam kandidāti Daigu Reiņikovu. Kandidāte atbilst Pašvaldības vēlēšanu 

komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 6.panta prasībām. 

Pieteikumā norādītas ziņas atbilstoši Likuma 8.panta pirmās daļas prasībām. 



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

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pantu, 5.panta pirmo 

daļu, 10.panta pirmo un otro daļu,  

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. Ievēlēt Daigu Reiņikovu par komisijas locekli Krustpils novada vēlēšanu komisijā.  

2.Uzdot administratīvai nodaļai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai 

par komisijas locekļa ievēlēšanu Krustpils novada vēlēšanu komisijā.  

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

 

 

55. 

Par Vīpes amatniecības centra “Māzers” maksas pakalpojuma cenrāža papildināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.05.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 28.aprīlī saņemts Vīpes amatniecības centra 

“Māzers” vadītājas Ineses Bramanes iesniegums ar lūgumu centra sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi papildināt ar radošas darbnīcas vienai personai 5 eiro, radošās darbnīcas vienai ģimenei 

20 eiro, kokapstrādes apmācība vienai personai (grupā vismaz pieci cilvēki) 1,50 eiro, telpu 

noma 8,55 eiro stundā. Iesniegumam pievienots maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins.  

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un 

ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”,  

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. Papildināt Vīpes amatniecības centra “Māzers” sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi – tabulu ar 6., 7., 8. un 9.rindu šādā redakcijā: 

 
Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids* Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

PVN 

(euro)* 

Cena ar PVN 

(euro) 

6. Radošās darbnīcas vienai 

personai 

Viena 

nodarbība  

4,13 0,87 5,00 

7. Radošās darbnīcas vienai 

ģimenei 

Viena 

nodarbība 

16,53 3,47 20,00 

8. Kokapstrādes apmācība 

vienai personai (grupā 

vismaz pieci dalībnieki) 

1 stunda 1,24 0,26 1,50 

9. Telpu (zāles) noma 1 stunda 7,07 1,48 8,55 

 

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



 

[..] 

Lēmumos Nr. 56, Nr.57 un Nr.58 minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:26 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

20.05.2021. 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

20.05.2021. 

 

 


