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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

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

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

Sēdē piedalās 

 

Deputāti: 

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

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

Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

Attīstības nodaļas vadītāja Solvita Čandere, Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika 

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

Normunds Zizlāns, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Personāla 

vadības speciāliste Rasma Mazulāne. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.) -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 
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1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai par brīvu cenu  

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai 

izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī  

3. Par Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 1.marta lēmuma “Par 

reorganizācijas plāna konstatējumu apstiprināšanu”  1.pielikuma izteikšanu jaunā 

redakcijā  

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu  

5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” vidēja termiņa 

darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam  

6. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu  

7. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  

 

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

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

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

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

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums  

3. Par konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

rezultātu apstiprināšanu  

4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

5. Par zemes ierīcības projekta „Bites” Mežāres pagastā apstiprināšanu  

6. Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā  

7. Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā  

8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

9.  Par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu  

10.  Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda  

11.  Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  

12.  Par nekustamā īpašuma “Aši”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

14.  Par nekustamā īpašuma “Gailenes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

15.  Par nekustamā īpašuma „Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Kūku gaterītis”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

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

19. Par nekustamā īpašuma “Jaunklaukavas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  



20. Par nekustamā īpašuma “D/s Lauktehnika Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

21. Par nekustamā īpašuma “D/s Zīlāni 53A”, Kūku pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

22.  Par nekustamā īpašuma „Elksnāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

23.  Par nekustamā īpašuma “Mētrājs”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

24.  Par nekustamā īpašuma  “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

25. Par nekustamā īpašuma  “D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads  izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

26.  Par nekustamā īpašuma  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  atsavināšanas 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

28.  Par kustamās mantas izsoles rezultātu un pārdošanu  par brīvu cenu  

29.  Par nekustamā īpašuma  “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

trešās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

30. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/4 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2019/15 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums 

31. Par nekustamā īpašuma  “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai par brīvu cenu  

32. Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai 

izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī  

33. Par Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 1.marta lēmuma “Par 

reorganizācijas plāna konstatējumu apstiprināšanu”  1.pielikuma izteikšanu jaunā 

redakcijā  

34. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu  

35. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” vidēja termiņa 

darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam  

36. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu  

37. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

R. Spēks ziņo par ATR tematiskajām zoom sapulcēm, notika Zoom tikšanās ar 

satiksmes ministru. Pagasta pārvalžu vadītāji tikās ar Jēkabpils pilsētas izpilddirektoru, 

iepazīstināja ar pārvalžu darbu, pārrunāja ATR shematisko uzbūvi pēc reformas.Vienots 

slēdziens – pagastu siltuma un ūdens pakalpojumi jānodod kapitālsabiedrībām. Pagastu 

pārvalžu darbinieki būtu nepieciešami, jo daudz darbu pagastos, pie pašvaldību ēku, īpašumu, 

kapu apsaimniekošanas un uzturēšanas. Nav vēl īsti skaidrības par lietvežiem, bet visticamāk 

būs optimizācija. 

Noslēdzies konkurss  “Lēciens biznesā” izvērtēšanas process, tuvākajā laikā tiks slēgti 

līgumi ar uzvarētājiem. Norit kapitālsabiedrības tehnikas plānošanas darbs. Ūdens skaitītāju 

iepirkuma nolikums izstrādāts, drīz tiks izsludināts IUB. Notiek pārsūdzības process par 

Variešu un Kūku pagastu katlu māju iepirkumu.  



K. Pabērzs informē par vienotā  KAC izveides procesu pašvaldības teritorijā, domes 

nosūtītais lēmums nav atbalstīts no VARAM puses. Izsakās K. Stars – pie šī jautājuma varēs 

atgriezties jūlijā. K. Pabērzs informē par tiesas spriedumu par spēļu zāles izveidi, ir jāsniedz 

atbilde mēneša laikā. 

 

Projektu realizācijas gaita 

 
1. Kūku bibliotēkas infrastruktūras pilnveidošana – 23.04.2021. Tiks izsludināts 

iepirkums būvdarbiem. 

2. Ēkas “Vālodzīte” un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana- jumta seguma 

atjaunošana, lietus ūdeņu novadsistēmas izbūve – Ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumi, maijā tiks uzsākti būvdarbi, 21.04.2021. sanāksme par jumta seguma 

nomaiņas risinājumiem. 

3. Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā – Veikti visi iepirkumi un tirgus 

izpētes, sagatavota un nosūtīta VARAM informācija aizņēmuma saskaņošanai. Tiek 

slēgti līgumi ar būvdarbu veicējiem, būvuzraugiem - Lauku iela, Māras iela – 

būvuzņēmējs PA “A.K.” (SIA Krustpils un SIA Vlakon), būvuzraugs SIA DABLV; 

Neretas iela  būvuzņēmējs SIA LV ROADS, būvuzraugs IK CBTests; Centra iela 

būvuzņēmējs SIA Ošukalns, būvuzraugs SIA DABLV; Līvānu ielā 0 būvuzņēmējs SIA 

LV ROADS, būvuzraugs IK CB Tests; Robežu iela un 3-17 atzars uz Robežu ielu – 

būvuzņēmējs SIA MIKOR, būvuzraugs SIA EMVA; Sarmas, Dārzupītes iela – 

būvuzņēmējs SIA Ošukalns, būvuzraugs SIA EMVA. 

4. Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai - saņemts iesniegums 

par būvdarbu atsākšanu.  

5. Pašvaldības grants ceļu  4-4 Joksti – Agrārbanka, 1-10 Skudraine - Ganu krogs, 6-8 

Pēternieki – Gravāni – Zīlāni, 3(4) -15 Mežāre – Atašienes pagasta robeža,  5-6 

Landzāni - Ezermuiža pārbūve = Uz ceļa Mežāre - Atašienes pagasta robeža veikta 

atlikto darbu apsekošana, būvdarbu veicējs plāno veikt darbus nākamajā nedēļā. 

6. Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils pagastā bijušā Jēkabpils 

lidlauka teritorijā - Norit būvdarbi, pēc pieguļošās zemes īpašnieka iesnieguma veikta 

nobrauktuvju izvietojuma pārplānošana - būvprojekta izmaiņas izstrādātas, iesniegtas 

BIS.  

7. Pašvaldības ceļu Nr.1-18 Lopdārzi – Kaķīšu ferma un Nr.1-19 Sietnieki – Lopdārzi 

pārbūve piekļuves nodrošināšanai pie militārās bāzes – joprojām gaidām informāciju no 

VAMOIC un Aizsardzības ministrijas (resp. atbildi uz pašvaldības vēstuli) par 

nosacījumiem būvdarbu iepirkumam. 

8. Asfaltētā laukuma pie ēkas "Daugavieši" atjaunošana - Norit projektēšana (SIA K-

RDB)  

9. Stāvlaukuma izbūve pie Vīpes  pamatskolas - norit projektēšana (SIA SKA projekts) 

10. Gājēju takas Marinzejas ezera krastā labiekārtošana - Tiek precizēti būvdarbu apjomi 

tirgus izpētei būvdarbiem. 

11. Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkai izstrādā pagaidu energosertifikātu. 

  
 

Projekti realizācijā uz 20.03.2021. 

1.  Sanitārā mezgla pārbūve Sūnu pamatskolā Noslēgts līgums par remontdarbu veikšanu 

ar SIA “LC Būve”. Notiek darbi.  

2.  Elektroinstalācijas atjaunošana Sūnu 

pamatskolā 

Pabeigti elektroinstalācijas darbi Sūnu 

pamatskolā, 2. stāvā 



3.  Elektroinstalācijas atjaunošana Ambulances 

ēkā- Medņu ciemā, Variešu pagastā 

1. Noslēgts līgums ar SIA “Seikom”. 

Izpildītājs Darbus pabeidz un nodod 

Pasūtītājam līdz 2021.gada 15.jūlijam. 

4.  Energoefektīva ielas apgaismojuma 

ierīkošana Zīlānu ciema Kļavu ielā    

 

Tiek izstrādāts būvprojekts-tehniskā shēma.  

5.  Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā 

 

Tika veikta Tirgus izpēte projektēšanas 

pakalpojumam. Rezultātā tika noslēgts 

līgums par Tehniskās dokumentācijas 

izstrādi ar SIA “BRK PROJEKTI”.  

6.  Kūku bibliotēkas infrastruktūras 

pilnveidošana  

 

Būvprojekta izstrāde.   

7.  Atašienes pagasta pārvaldes ēkas atjaunošana 

un energoefektivitātes paaugstināšana  

 

Tika izstrādāts būvprojekts. Tika izsludināts 

iepirkums būvdarbu veikšanai.  

8.  Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana 

Atašienes ciemā - Lauku iela, Māras iela  

 

Noslēdzies iepirkums.  

9.  Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Variešu 

ciemā - Centra iela  

 

Noslēdzies iepirkums.  

10.  Videonovērošanas ierīkošana pie Atašienes 

pagasta pārvaldes ēkas, kultūras nama, skolas 

un atkritumu konteineru laukuma  

 

Tika noslēgts līgums par videonovērošanas 

sistēmas uzstādīšanu ar SIA “Videoprojekts 

Baltija”. Līgums jāizpilda līdz 23.aprīlim.  

11.  Energoefektīva ielu apgaismojuma izveide 

Bērzu un Centra iela  

 

Tika izstrādāts būvprojekts-tehniskā shēma. 

Tika izsludināts iepirkums.  

12.  Būvprojektu izstrāde automašīnu 

stāvlaukumu izveidei Mežāres ciemā un KN 

piegulošajā teritorijā  

 

Būvprojekta izstrāde.   

13.  Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada 

ūdenstilpēs 

 

Tika sagatavots projekta iesniegums un 

iesniegts Zivju fonda izsludinātajā konkursā 

14.  Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide 

dabas parkā "Laukezers" 

 

Tika sagatavots un iesniegts projekta 

iesniegums Latvijas vides aizsardzības 

fonda izsludinātā projektu konkursā “Dabas 

un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

un aizsardzība”  aktivitātē “Sugu un biotopu 

stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Nav 

atbildes.  

 

  



 

3. 

Par konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

rezultātu apstiprināšanu 

  

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko darbību, tās attīstību un fizisko 

personu projektu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai novada administratīvajā teritorijā, 

trešo gadu rīkoja konkursu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

(turpmāk – konkurss). 

Pašvaldībā tika saņemti septiņi pretendentu konkursa pieteikumi. Seši pieteikumi 

atbilda konkursa nolikuma prasībām, un konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) šos 

pretendentus otrajā kārtā uzaicināja klātienē sniegt savu biznesa ideju prezentācijas. Vienu 

prezentāciju pretendenta pārstāvis sniedza tiešsaistes programmā ZOOM. Prezentācijas, 

vērtēšana un pieņemtie lēmumi ierakstīti komisijas 2021. gada 8. aprīļa sēdes protokolā Nr. 5.     

Biznesa idejas aptvēra dažādas sfēras: keramikas ražošana īpašiem notikumiem, 

speciālu konditorejas izstrādājumu ražošana, etiķešu, plakātu, uzlīmju drukāšana, mājražošana, 

ēdināšanas pakalpojuma izveidošana apvienojumā ar atpūtu un izglītošanos bērniem, citas 

izklaides bērniem, putnkopības saimniecības paplašināšana.    

Pēc biznesa ideju prezentācijām komisijas locekļi atbilstoši konkursa vērtēšanas 

kritērijiem veica vērtēšanu piešķirot katrai biznesa idejai punktus. Lai biznesa ideja varētu 

pretendēt uz pašvaldības finansējumu, biznesa idejai jāsaņem vismaz 30 punktu, kurus 

pārsniedza piecu pretendentu pieteikumi. Veicot vērtējumu kopsavilkumu atbilstoši konkursa 

nolikumam un vietu sadalījumam, pašvaldības piešķiramā finansējuma apmēram un 

pretendentu pieprasījumam, komisija atbalstīja četru projektu finansēšanu.  

Visvairāk punktus saņēma projekts “Ceramic with soul” (keramika ar dvēseli), kuru 

piedāvāja Vārds Uzvārds no Krustpils pagasta. Projekts ieguva 58,67 punktus un atbalstu 

prasītās summas apmērā – 2869 euro. Vārds Uzvārds prezentēja projektu “Konditorejas 

studija” izveidošanai Krustpils pagastā, kurš ieguva 51,17 punktus un atbalstu prasītās summas 

apmērā – 3000 euro. Projekts “Etiķešu, plakātu, uzlīmju drukas iekārta”, kuru piedāvāja Vārds 

Uzvārds no Kūku pagasta, ieguva 42,83 punktus un atbalstu prasītās summas apmērā – 

3000 euro. SIA “SAULES ALPAKAS”, tās vārdā valdes locekle Vārds Uzvārds, prezentēja 

projektu “Mājražošanas izveidošana un ēdināšanas piedāvājuma nodrošināšana “SAULES 

ALPAKAS”” Kūku pagastā, kurš ieguva 42,33 punktus un atbalstu prasītās summas apmērā – 

3000 euro.    

Ņemot vērā, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ka konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības 

aktivitāti Krustpils novadā, ka finansiālam atbalstam jābūt mērķtiecīgam, pašvaldības dome 

atbalsta izvirzīto projektu finansēšanu un prasītā finansējuma apmēru.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

nolikuma 43. punktu, ņemot vērā konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

vērtēšanas komisijas 2021. gada 8. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 5), 

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

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

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

dome nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa uzņēmējdarbības atbalstam „Lēciens biznesā” 

vērtēšanas komisijas 2021. gada 8. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 5). 

2. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības finansējumu: 



2.1. Vārds Uzvārds 2869 euro biznesa idejas “Ceramic with soul” projektam 

un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu; 

2.2. Vārds Uzvārds 3000 euro biznesa idejas “Konditorejas studija” 

projektam un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu; 

2.3. Vārds Uzvārds 3000 euro biznesa idejas “Etiķešu, plakātu, uzlīmju 

drukas iekārta” projektam un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu; 

2.4. SIA “SAULES ALPAKAS” 3000 euro biznesa idejas “Mājražošanas 

izveidošana un ēdināšanas piedāvājuma nodrošināšana “SAULES ALPAKAS”” 

projektam un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

3. Lēmuma 2.punktā minētajam finansējuma saņēmējam līgumu par 

finansējuma piešķiršanu jānoslēdz ar Krustpils novada pašvaldību viena mēneša laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā finansējuma saņēmējs zaudēs 

tiesības uz pašvaldības piešķirto finansējumu.  

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 uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, M. Felss lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

4. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

Kūku pagastā Daugavas upē 2020. 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, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. 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 Kūku pagasta teritorijā. 



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

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

par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

civilās aizsardzības dienestam. 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta „Bites” Mežāres pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

Kauranena 2021.gada 15. marta iesniegumu Nr.050-2021 par zemes ierīcības projekta “Bites”, 

Mežāres pagastā Krustpils novada apstiprināšanu, konstatēts: 

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

novadā ar kadastra numuru 5676 007 0116 uzsākts pēc tā īpašnieka Vārds Uzvārds, personas 

kods: [..],  adrese: adrese, 2021.gada 27.janvāra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no 1 (vienas) apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 6,2 ha. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0268– ar platību 

6,2 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 

18.decembra lēmumu (sēdes protokols  Nr.25, p.4.  “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu Mežāres pagastā /56760070268, Bites/”. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā 

īpašuma “Bites” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56760070268 zemes robežas ir 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa ir izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot 

projektu atbilstoši MK 2012.gada 27.decembra Noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmo 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 „Bites”,  Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56760070268 ar platību 6,2 

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

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56760070301 -   platība 5,26 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56760070302-  platība 0,94 ha. 

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

izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0301 - ar  platību 5,26 

ha; atstājams nosaukums “Bites” Mežāres 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 5676 007 0302 – ar  platību 0,94 

piešķirams jauns nosaukums „Tauriņi” Mežāres pagasts, Krustpils novads un maināma adrese 

no “Bites” Mežāres pagastā Krustpils novadā uz adresi “Tauriņi” Mežāres pagastā Krustpils 



novadā. 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 2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr.25, p.4.  “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā 

/56760070268, Bites/”.) un SIA “LL Projekti”, 2021.gada 15.marta iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta “Bites” apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

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

Mežāres  pagastā, Krustpils novadā,  

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

56760070116), atrašanās vieta –Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5676 007 0268, ar platību 6,2 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0301 - ar  platību 5,26 

ha; atstāt nosaukumu “Bites” Mežāres 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 5676 007 0302 – ar  platību 0,94 

piešķirt jaunu nosaukumu „Tauriņi” Mežāres pagastā Krustpils novadā. Nekustamā īpašuma 

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

1.3. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0302 – ar  platību 0,94  

un uz esošajām 7 (septiņām) būvēm ar kadastra apzīmējumu 56760070116 001 -

56760070116007  mainīt adresi no “Bites” Mežāres pagastā Krustpils novadā uz adresi 

“Tauriņi” Mežāres pagastā Krustpils novadā. 

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 

  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


6. 

Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts Vārds Uzvārds, personas 

kods [..], (turpmāk arī – Iesniedzēja) deklarētā dzīvesvieta “ adrese, iesniegums (pašvaldībā 

reģistrēts 2021.gada 15.martā ar Nr. 2.1-11.1/21/743). Iesniedzēja lūdz nodrošināt viņu ar 

dzīvojamo platību Krustpils pagastā, jo viņas mājoklī bija ugunsgrēks. Pagaidām iesniedzēja 

dzīvo Krustpils pagasta Spunģēnos sociālajā dzīvoklī. 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja, saskaņojot iesniegumā minēto prasījumu, norāda, 

ka Krustpils pagastā brīvas dzīvojamās platības nav un piekrīt Iesniedzējas reģistrēšanai 

dzīvokļu rindā ar kārtas numuru 8, kā arī lūdz sociālo dienestu palīdzēt jautājuma risināšanā. 

Skatot Iesniedzējas iesniegumu un izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus 

secināms, ka Iesniedzēja atbilst personai, kurai sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. Ņemot vērā, ka Iesniedzēja dzīvo sociālajā dzīvoklī – pagaidu dzīvojamā telpā, tad 

persona atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir nodrošināta ar 

pagaidu dzīvojamo telpu, tajā paša laikā Iesniedzēja reģistrējama dzīvokļu rindā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo, trešo, 

ceturto daļu, 9.pantu, 13.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo 

daļu, 

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodrošināt Vārds Uzvārds, personas kods [..], ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz 

pašvaldības dome vai tās deleģētā institūcija pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

2. Reģistrēt Vārds Uzvārds dzīvokļu izīrēšanas rindā Krustpils pagasta teritorijā ar 

kārtas Nr. 8.  

3. Ja pēc Iesniedzējas reģistrēšanas dzīvokļu izīrēšanas rindā zūd apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu viņas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās 

palīdzības saņemšanai, Iesniedzējas pienākums ir nekavējoties par to paziņot pašvaldībai. 

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). 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  
 

7. 

Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts Vārds Uzvārds, personas 

kods [..], (turpmāk arī – Iesniedzēja) deklarētā dzīvesvieta adrese, iesniegums (pašvaldībā 

reģistrēts 2021.gada 15.martā ar Nr. 2.1-11.1/21/742). Iesniedzēja lūdz piešķirt viņai 



labiekārtotu dzīvokli Krustpils pagasta Spunģēnos vai dzīvojamo platību atsevišķā mājā, vai 

uzņemt dzīvojamās platības rindā.  

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja, saskaņojot iesniegumā minēto prasījumu, norāda, 

ka Krustpils pagastā brīvas dzīvojamās platības nav un piekrīt Iesniedzējas reģistrēšanai 

dzīvokļu rindā ar kārtas numuru 9. 

Skatot Iesniedzējas iesniegumu un izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus 

secināms, ka Iesniedzēja neatbilst personai, kurai sniedzama neatliekama palīdzība dzīvokļa 

jautājuma risināšanā vai kura nodrošināma ar palīdzību pirmām kārtām. Tādējādi Iesniedzēja 

ar dzīvojamo telpu būtu nodrošināma vispārējā kārtībā atbilstoši reģistrējot dzīvokļu izīrēšanas 

rindā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo, trešo, 

ceturto daļu, 8.panta trešās daļas 2.punktu, 9., 15.pantu,   

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Reģistrēt Vārds Uzvārds, personas kods [..], dzīvokļu izīrēšanas rindā vispārējā kārtībā 

Krustpils pagasta teritorijā ar kārtas Nr. 9.  

2. Ja pēc Iesniedzējas reģistrēšanas dzīvokļu izīrēšanas rindā zūd apstākļi, kuri bijuši par 

pamatu viņas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības 

saņemšanai, Iesniedzējas pienākums ir nekavējoties par to paziņot pašvaldībai. 

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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

 

8. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 24.martā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/861, ar lūgumu piešķirt lietošanā dzīvokli adrese 

Krustpils novada Kūku pagastā, dzīves apstākļu uzlabošanai. 

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par īres 

līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis adrese Krustpils novada Kūku pagastā ir Krustpils novada pašvaldības 

īpašums. 

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

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu,  

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

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



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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Krustpils novada Kūku pagastā uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas  īres 

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

īres un saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas 

parādu. 

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

dzīvojamās telpu īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

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

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

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

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

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

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

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

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

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

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

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

9. 

Par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 30.martā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/921, ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa “adrese Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/15 uz viņas dēla Vārds Uzvārds vārda. 

Īrnieces dēls ir piekritis īres līguma saistību pārņemšanai, citu pilngadīgo ģimenes locekļu, no 

kuriem jāprasa piekrišana, nav.   

Iesniegumu saskaņojis Variešu pagasta pārvaldes vadītājs. 

Dzīvoklis adrese, Krustpils novada Variešu pagastā 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. 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.pantā noteikts, ka līgumu var grozīt sakarā ar 

īrnieka maiņu, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi. 

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

9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14.pantu,  

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

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

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

novada dome nolemj: 



 

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu par 

dzīvokļa adrese, Krustpils novada Variešu pagastā īri, nemainot 2015.gada 31.jūlijā 

noslēgtā Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 8-47/15/15 

nosacījumus.  

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

īres līgumu.  

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

līgumu, tad lēmums zaudē spēku.  

4. 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. 

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).  

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

 
 

10. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda   

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa – kādēļ tas tiek darīts? Atbild R. Mazulāne – ir 

saņemti atsavināšanas ierosinājumi, tādēļ īpašumi jāieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda, jānodod vērtēšanai un tad ir iespēja izpirkt. 

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

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

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

novada dome nolemj: 

 

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

pašvaldības bilancē esošus dzīvokļus: 

1) Spunģēni 1- 5, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

2) Rozessala 3- 6, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

3) Rozessala10- 18, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

4) Māja Nr.2- 3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

5) Māja Nr.3- 1, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

6) Māja Nr.3- 15, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

7) Māja Nr.4- 3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

8) Māja Nr.4- 4, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

9) Māja Nr.2-5, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

10) Māja Nr.3-11, 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 bezcerīgo parādu norakstīšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane par bezcerīgajiem parādniekiem. A. Vetere 

iesaka iekļaut visus 3 juridiskās personas  -  bezcerīgos parādniekus. Informē A. Munce. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemti Variešu pagasta, Vīpes pagasta, Kūku pagasta 

un Atašienes pagasta pārvalžu vadītāju iesniegumi ar lūgumu ļaut norakstīt grāmatvedības 

uzskaitē esošos zemes nomas maksas bezcerīgos parādus. 

Ņemot vērā, ka Likuma par budžetu un finanšu vadību 29. panta trešā daļa nosaka, ka no valsts 

budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprināto grāmatvedības uzskaites 

kārtību. 2018. gada 13. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību 

aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. 

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

otro daļu, Likums par budžetu un finanšu vadību 29. panta trešo daļu, 2018. gada 13. februāra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. 

punktu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Aija Vetere, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

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

Golubevs), "Pret" – 1 (Juris Puriškevičs), "Atturas" – 1 (Daina Kalve) , Krustpils novada dome 

nolemj: 

 DZĒST no grāmatvedības uzskaites šādus bezcerīgos zemes nomas debitoru parādus 

uz 22.03.2021. : 

Nr.p.k. Parādnieks Parāda 

summa 

EUR 

Nokavēj. 

nauda 

EUR 

Piezīmes 

 Nomnieki 

1. Vārds Uzvārds  0.81 0.25 Persona mirusi 2008.g. 

2. Vārds Uzvārds  77.20 75.34 Persona mirusi 2017.g. 

3. Vārds Uzvārds  52.78 20.90 Persona mirusi 2014.g. 

4. 
Vārds Uzvārds  

0.10 
0.04 Izbeigts nomas līg. 19.04.10., dzīvo 

ārzemēs 

5. 
Vārds Uzvārds  

8.68 
3.71 Nomas līgums līdz 01.10.2010., 

Variešu pagastā nedzīvo. 

6. Vārds Uzvārds  1.90 0.70 Nomas līgums līdz 01.10.2010. 

7. Vārds Uzvārds  0.68 0.22 Izbeigts nomas līg. 25.05.2011. 

8. 
Vārds Uzvārds  

0.07 
0.02 Nomas līgums līdz 01.09.2011., 

Variešu pagastā nedzīvo 

9. 
Vārds Uzvārds  

70.12 
27.87 Nomas līgums līdz 31.08.2011., 

Variešu pagastā nedzīvo 

10. 
Vārds Uzvārds  

7.20 
7.20 Izbeigts nomas līgums 20.06.2012., 

Variešu pagastā nedzīvo 

11. 
Vārds Uzvārds  

12.95 
3.55 Nomas līgums līdz 01.11.2013., 

Variešu pagastā nedzīvo 

12. 
Vārds Uzvārds  

3.86 
1.08 Izbeigts nomas līgums 20.03.2013., 

Variešu pagastā nedzīvo 

13. 
Vārds Uzvārds 

23.60 
6.47 Nomas līgums līdz 01.11.2013., 

Variešu pagastā nedzīvo 



14. 
“Ozo invest” 

282.89 
79.56 Izbeigts nomas līgums 20.11.2013., 

apturēta saimn. darbība 28.04.2016. 

15. 
Vārds Uzvārds  

0.01 
 Izbeigts nomas līgums 17.12.2014., 

Variešu pagastā nedzīvo 

16. 
Vārds Uzvārds  

292.97 
106.41 Nomas līgums līdz 31.12.2016., 

invalīds, trūcīgas personas statuss 

17. Vārds Uzvārds  9.8 9.45 Nomas līgums līdz 31.07.2016. 

18. Vārds Uzvārds  2.80 2.43 Izbeigts nomas līgums 13.10.2016. 

19. 
Vārds Uzvārds  

8.45 
6.14 Nomas līgums līdz 31.12.2018., 

Variešu pag. nedzīvo 

20. 
Vārds Uzvārds  

3.46 
0.79 Nomas līgums līdz 31.10.2018., 

Variešu pag. nedzīvo 

21. 
Vārds Uzvārds  

3.66 
1.83 Nomas līgums līdz 31.12.2018., 

Variešu pagastā nedzīvo 

22. Vārds Uzvārds  1.36 0.27 Izbraukusi no valsts 

23. Vārds Uzvārds  9.32 3.25 Bezcerīgs parāds 

24. Vārds Uzvārds  48.00 8.81 Bezcerīgs parāds 

25. Vārds Uzvārds  20.89 1.10 Bezcerīgs parāds 

26. Vārds Uzvārds  24.61 8.48 Bezcerīgs parāds 

27. Vārds Uzvārds  26.07 4.79 Izbraukusi no valsts 

28. Vārds Uzvārds  0.17 0.05 Persona mirusi 2012.g. 

29. Vārds Uzvārds  67.76 12.39 Persona mirusi 2020.g. 

30. Vārds Uzvārds  70.25 11.47 Persona mirusi 2012.g. 

31. Vārds Uzvārds  21.42 7.47 Persona mirusi 2009.g. 

32. Vārds Uzvārds  14.19 12.97 Persona mirusi 2017.g. 

33. Vārds Uzvārds  13.09 10.16 Persona mirusi 2016.g. 

34. Vārds Uzvārds  20.21 3.35 Persona mirusi 2009.g. 

35. Vārds Uzvārds  8.61 2.78 Persona mirusi 2015.g. 

36. Vārds Uzvārds  61.80 12.92 Persona mirusi 2021.g. 

37. Vārds Uzvārds  83.59 19.15 Persona mirusi 2015.g. 

38. Vārds Uzvārds  0.33 0.17 Persona mirusi 2011.g. 

39. Vārds Uzvārds  2.74 2.74 Persona mirusi 2018.g. 

40. Vārds Uzvārds  4.60 4.04 Persona mirusi 2013.g. 

41. Vārds Uzvārds  40.79 40.79 Persona mirusi 2013.g. 

42. Vārds Uzvārds  12.28 3.38 Persona mirusi 2018.g. 

43. Vārds Uzvārds  1.80 1.80 Persona mirusi 2018.g. 

44. Vārds Uzvārds  4.63 4.63 Persona mirusi 2009.g. 

45. Vārds Uzvārds  33.52 33.52 Persona mirusi 2016.g. 

46. Vārds Uzvārds  0.45 0.45 Persona mirusi 2015.g. 

47. Vārds Uzvārds  71.57 69.02 Persona mirusi 2018.g. 

48. Vārds Uzvārds  1.71 1.71 Persona mirusi 2018.g. 

49. Vārds Uzvārds  1.04 1.04 Persona mirusi 2015.g. 

50. Vārds Uzvārds  10.21 10.21 Persona mirusi 2010.g. 

51. Vārds Uzvārds  2.7 2.70 Persona mirusi 2010.g. 

52. Vārds Uzvārds  401.64 79.43 Persona mirusi 2020.g. 

53. Vārds Uzvārds  5.20 5.20 Persona mirusi 2012.g. 

54. Vārds Uzvārds  43.46 26.82 Persona mirusi 2014.g. 

55. Vārds Uzvārds  2.59 2.59 Persona mirusi 2010.g. 

56. Vārds Uzvārds  0.17 0.17 Persona mirusi 2016.g. 

57. Vārds Uzvārds  4.34 4.34 Persona mirusi 2014.g. 

58. Vārds Uzvārds  55.48 25.36 Persona mirusi 2019.g. 



59. Vārds Uzvārds  9.04 2.48 Persona mirusi 2015.g. 

60. Vārds Uzvārds  6.61 6.61 Persona mirusi 2015.g. 

61. Vārds Uzvārds  3.70 1.15 Persona mirusi 2012.g. 

62. Vārds Uzvārds  2.99 1.04 Persona mirusi 2011.g. 

63. Vārds Uzvārds  5.59 1.98 Persona mirusi 2014.g. 

64. 
Vārds Uzvārds  

9.87 
3.38 Bezcerīgs parāds, izbraukusi no 

valsts 

65. Vārds Uzvārds  2.31 2.31 Persona mirusi 2018.g. 

66. Vārds Uzvārds  1.52 1.14 Persona mirusi 2009.g. 

67. Vārds Uzvārds  46.12 46.12 Persona mirusi 2009.g. 

68. “BORG” 0.01  Nomas līgums līdz 12.06.2012. 

69. 
Vārds Uzvārds  

15.82 
15.82 Nomas līgums līdz 31.12.2011. 

Nav dekl.dzīvesvietas 

70. Vārds Uzvārds  7.59 7.59 Persona mirusi 2019.g. 

71. Vārds Uzvārds  64.53 64.53 Persona mirusi 2017.g. 

72. Vārds Uzvārds  32.84 32.84 Persona mirusi 2009.g. 

73. Vārds Uzvārds  4.63 4.63 Persona mirusi 2009.g. 

74. 
Vārds Uzvārds  

33.77 
33.77 Izbeigts nomas līgums 31.12.2016., 

nedzīvo Kūku pagastā 

75. 
Vārds Uzvārds  

3.92 
3.92 Izbeigts nomas līgums 31.12.2017., 

nedzīvo Kūku pagastā 

76. Vārds Uzvārds  6.02 6.02 Persona mirusi 2009.g. 

77. Vārds Uzvārds  0.16 0.16 Nomas līgums līdz 31.12.2009. 

78. 
"Central Euro-

Asia Gateway" 
648,74 

229,88 Nomas līgums līdz 01.01.2011. 

apturēta saimn. darbība 14.10.2013. 

  2962,36 1259,15  

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Aši”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Aši”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0009, zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 003 

0154, zemes platība 2,53 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610083 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 4800 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 1533 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 140 EUR par Īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

iespējami augstāku cenu, tad izsolāmā Īpašuma nosacītā cena apstiprināma 6650 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Aši”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0009, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 003 0154, zemes platība 2,53 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 6650 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. 

 

 

13. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Breksēni”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0441, zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 002 

0420, zemes platība 1,37 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000607693 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 3200 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 833 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 320 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 4550 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, Elīna Serkova, 

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

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

novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Breksēni”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 002 0441, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5694 002 0420, zemes platība 1,37 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 4550 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. 

 

 



14. 

Par nekustamā īpašuma “Gailenes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Gailenes”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0413, zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 008 

0354, zemes platība 0,3807 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0061 0207 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 640 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 151 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 890 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 1800 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Gailenes”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0413, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 008 0354, zemes platība 0,3807 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 1800 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. 

 

 

15. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Rugāji”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 001 0020, zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 001 

0111, zemes platība 1,59 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610144 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1900 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 127 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 835 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 3500 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 001 0020, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5646 001 0111, zemes platība 1,59 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 3500 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. 

 

 

 

16. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums –dzīvoklis “Kūkas Nr. 2”-1, 

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

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

zemes (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 587-1 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 “Liniko” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 

18.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1400 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 841 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 220 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 2150 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu-dzīvokli “Kūkas Nr. 

2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 900 8481, ar kopējo platību 

42,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4220/54680 domājamās daļas 

no būve un zemes (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 2150 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 50 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. 
 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Kūku gaterītis”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Kūku gaterītis”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0272, zemes vienības kadastra apzīmējums 

5670 005 0272, zemes platība 0,5736 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales 

rajona tiesas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610121 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1100 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 164 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 990 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Kūku gaterītis”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0272, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 005 0272, zemes platība 0,5736  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. 

  



18. 

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

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Pļaviņa”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0296, zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 005 

0296, zemes platība 0,0418 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610084 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 390 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 22 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 820 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 1450 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pļaviņa”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0296, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 005 0296, zemes platība 0,0418 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 1450 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. 
 
 
 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunklaukavas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Jaunklaukavas”, Krustpils 

novada Vīpes pagastā, kadastra Nr. 5696 005 0081, zemes vienības kadastra apzīmējums 5696 

005 0081, zemes platība 0,4961 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9284 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 

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1200 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā Īpašuma 

vērtība ir 182 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 950 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 2550 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunklaukavas”, 

Vīpes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5696 005 0081, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5696 005 0081, zemes platība 0,4961 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 2550 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. 

 

 
20. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Lauktehnika Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “D/s Lauktehnika Nr. 29”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0379, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5670 008 0379, zemes platība 0,0757 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts 

Zemgales rajona tiesas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609384 un 

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

saņemts iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu no personas, kura atbilstoši normatīvo 

aktu regulējumam var iesniegt pieteikumu par  Īpašuma pirkšanu par nosacīto cenu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 



Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 12.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 920 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 643 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 830 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 2150 EUR apmērā, 

kas Īpašuma izsoles gadījumā būtu 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, 14.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, Elīna Serkova, 

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

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

novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s Lauktehnika 

Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0379, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5670 008 0379, zemes platība 0,0757 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzaicināt Īpašuma 

atsavināšanas ierosinātāju mēneša laikā iesniegt pieteikumu par Īpašuma pirkšanu par 

nosacīto cenu 2150 EUR. 

3. Ja noteiktajā termiņā Īpašuma atsavināšanas ierosinātājs neiesniedz pieteikumu par Īpašuma 

pirkšanu, tad Īpašumu atsavināt pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 2150 EUR, kas izsoles rīkošanas gadījumā ir 

izsoles sākumcena. 

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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

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

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

7. 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. 

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

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Zīlāni 53A”, Kūku pagasts,  

Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “D/s Zīlāni 53A”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0671, zemes vienības kadastra apzīmējums 

5670 004 0469, zemes platība 0,1346  ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales 



rajona tiesas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609972 un īpašumtiesības 

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

iesniegums ar ierosinājumu atsavināt Īpašumu no personas, kura atbilstoši normatīvo aktu 

regulējumam var iesniegt pieteikumu par  Īpašuma pirkšanu par nosacīto cenu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 12.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1470 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 652 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 925 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 2950 EUR apmērā, 

kas Īpašuma izsoles gadījumā būtu 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, 14.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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s 

Zīlāni 53A”,Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0671, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 5670 004 0469, zemes platība 0,1346  ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzaicināt Īpašuma 

atsavināšanas ierosinātāju mēneša laikā iesniegt pieteikumu par Īpašuma pirkšanu par 

nosacīto cenu 2950 EUR. 

3. Ja noteiktajā termiņā Īpašuma atsavināšanas ierosinātājs neiesniedz pieteikumu par Īpašuma 

pirkšanu, tad Īpašumu atsavināt pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 2950 EUR, kas izsoles rīkošanas gadījumā ir 

izsoles sākumcena. 

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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

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

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 



7. 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. 

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

 

22. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Elksnāji”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 003 0063, zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 003 

0110, zemes platība 16,67 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 003 0142, zemes 

platība 7,8 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Atašienes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610137 un īpašumtiesības nostiprinātas Krustpils 

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

atsavināt Īpašumu no personas, kura atbilstoši normatīvo aktu regulējumam var iesniegt 

pieteikumu par  Īpašuma pirkšanu par nosacīto cenu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

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

26.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 40000 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 17327 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1980 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 50920 EUR apmērā, 

kas Īpašuma izsoles gadījumā būtu 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, 14.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, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5646 003 0063, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5646 003 0110, zemes platība 16,67 ha un zemes vienības kadastra apzīmējums 

5646 003 0142, zemes platība 7,8 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzaicināt Īpašuma 

atsavināšanas ierosinātāju mēneša laikā iesniegt pieteikumu par Īpašuma pirkšanu par 

nosacīto cenu 50920 EUR 

3. Ja noteiktajā termiņā Īpašuma atsavināšanas ierosinātājs neiesniedz pieteikumu par Īpašuma 

pirkšanu, tad Īpašumu atsavināt pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 50920 EUR, kas izsoles rīkošanas gadījumā ir 

izsoles sākumcena. 

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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

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

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

7. 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. 

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

 

 

23. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mētrājs”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0195, zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 005 

0135, zemes platība 2,9 ha un zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 005 0172, zemes 

platība 2,6 ha  (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000604082 un īpašumtiesības nostiprinātas Krustpils novada 

pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība). Pašvaldībā saņemts iesniegums ar ierosinājumu atsavināt 

Īpašumu no personas, kura atbilstoši normatīvo aktu regulējumam var iesniegt pieteikumu par  

Īpašuma pirkšanu par nosacīto cenu. 

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

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

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

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



pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Īpašuma vērtēšanu atbilstoši kompetenču sertifikātiem vērtēja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības 2021.gada 29.marta 

slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 6800 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 2340 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 410 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 10310 EUR apmērā 

kas Īpašuma izsoles gadījumā būtu 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, 14.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, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mētrājs”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0195, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 5694 005 0135, zemes platība 2,9 ha un zemes vienības kadastra apzīmējums 

5694 005 0172, zemes platība 2,6 ha (turpmāk - Īpašums). 

2. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzaicināt Īpašuma 

atsavināšanas ierosinātāju mēneša laikā iesniegt pieteikumu par Īpašuma pirkšanu par 

nosacīto cenu 10310 EUR. 

3. Ja noteiktajā termiņā Īpašuma atsavināšanas ierosinātājs neiesniedz pieteikumu par Īpašuma 

pirkšanu, tad Īpašumu atsavināt pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 10310 EUR, kas izsoles rīkošanas gadījumā ir 

izsoles sākumcena. 

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

reģistrācijas maksu 50 EUR. 

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

sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

7. 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. 

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

 

  



 

24. 

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

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 27.punkts), ar kuru tika 

nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežarasas”, 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 1920 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 1970 EUR nosolīja SIA “Liepsalas”, reģistrācijas numurs 45403045639, juridiskā 

adrese: “Rasas”, 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, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 008 0593 ar kopējo platību 0,6623 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – SIA “Liepsalas”, reģistrācijas numurs 45403045639 (turpmāk - Pircējs), 

juridiskā adrese: “Rasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, par nosolīto cenu 1970 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. 

 

 
 
 



25. 

Par nekustamā īpašuma  “D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads  izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma  “D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 26. punkts), ar kuru 

tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s Vārpa Nr.3”, 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 1330 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 1380 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 001 0207 ar kopējo platību 0,09 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), adrese: adrese, par nosolīto 

cenu 1380 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. 

 

  



26. 

Par nekustamā īpašuma  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  atsavināšanas 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā trešās 

izsoles rezultātu un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 23.punkts), ar 

kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Avenītes”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads  (turpmāk – Īpašums), pārdodot to par brīvu cenu. Pašvaldības dome uzdeva 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt Īpašuma 

atsavināšanu par brīvu cenu 1600 EUR. 

Īpašuma atsavināšana tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

noteiktajā kārtībā. Pieteikumu par Īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniedza viena persona. 

Īpašuma pirkuma tiesības par cenu 1600 EUR ieguva 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 2.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, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5696 004 0475, kas sastāv no zemes ar kopējo platību 1400 m2 un būves, 

atsavināšanas rezultātu, nekustamo īpašumu ieguvusi– Vārds Uzvārds, personas kods 

[..] (turpmāk - Pircējs), adrese: adrese, par brīvu cenu 1600 EUR (turpmāk – pārdošanas 

cena). 

2. Pircējam pārdošanas cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no atsavināšanas rezultāta 

apstiprināšanas.  

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

īpašuma pirkšanu. 

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

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

pārdošanas 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. 
  



27. 

Par kustamās mantas izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

pieņēma lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles 

rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 30.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

kustamo mantu – transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 515, valsts reģistrācijas 

numurs HF6387, VIN numurs WDB9066571S349360 (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 sākumcenu 4690 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 4790 EUR  nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riviera L”, reģistrācijas numurs 

42403022766. 

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

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa MERCEDES BENZ SPRINTER 

515, valsts reģistrācijas numurs HF6387, VIN numurs WDB9066571S349360 

(turpmāk – kustamā manta) izsoles rezultātu, kustamo mantu ieguvis solītājs – 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riviera L”, reģistrācijas numurs 42403022766 

(turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese – Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601, 

par nosolīto cenu 4790 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2.  Pircējam nosolītā cena jāsamaksā mēneša 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. 

 

 



28. 

Par kustamās mantas izsoles rezultātu un pārdošanu  

par brīvu cenu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

pieņēma lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles 

rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 30.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

kustamo mantu – transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 413, valsts reģistrācijas 

numurs JJ7294, VIN numurs WDB9046631R398115 (turpmāk – kustamā manta), pārdodot to 

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

komisijai (turpmāk – komisija) apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus un veikt 

kustamās mantas atsavināšanu par izsoles sākumcenu 2100 EUR. 

Kustamās mantas izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā nepieteicās neviens dalībnieks.   

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

noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies uz kustamās mantas izsoli. Pašvaldības 

domei jāpieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 32. panta ceturto daļu, kur noteikts, ja kustamās mantas izsole ir nesekmīga, tad 

institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto 

atsavināšanas veidu.   

Komisija ierosina rīkot kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu un apstiprināt 

pārdošanas cenu 1200 EUR.  

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 

2.punktu, 10.panta otro daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

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

valsts reģistrācijas numurs JJ7294, VIN numurs WDB9046631r398115 (turpmāk – 

kustamā manta) izsoli par nenotikušu.  

2.  Pārdot kustamo mantu par brīvu cenu 1200 EUR.  

3.  Publicēt sludinājumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu. Ja noteiktajā 

termiņā piesakās vismaz divas personas, tad Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.  

4.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

  



 

29. 

Par nekustamā īpašuma  “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

trešās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 3, 28.punkts), ar 

kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Stacijas laukums”, 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 26240 

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. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu,  pēc trešās 

nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina atcelt 

lēmumu par nodošanu atsavināšanai (rīkot Īpašuma pārdošanu par brīvu cenu). 

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

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

3.punktu,   

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

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu trešo izsoli nekustamajam īpašumam “Stacijas laukums”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5668 007 0238, ar kopējo platību 

2,98 ha. 

2. Atcelt nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

kadastra Nr. 5668 007 0238,  atsavināšanu. 

 

 

30. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

 Nr. 2021/4 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 30. decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2019/15 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās 

makšķerēšanas nolikums”” 

 

Jautājums izskatīts 14.04.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā E. Serkova par normatīvajiem aktiem, kas jāievēro pieņemto 

saistošos noteikumus. Atbild I. Luksts. Skaidro I. Jaševs. I. Luksts – pašvaldība var rosināt 

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p7


izmaiņas noteikumos un tad saskaņot ar atbilstošajām instancēm. Izsakās K. Stars- lai pieņemtu 

lēmumu, bija izteikti priekšlikumi. Jābalso par vienu no diviem piedāvātajiem variantiem un 

tikai  tad jāsaskaņo. E. Serkova rosina izrunāt doto jautājumu ar makšķerniekiem. Izsakās K. 

Stars – 2019. gadā jau tika izrunāts šis jautājums, tad tika noslēgts sadarbības līgums ar 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju. V. Stiebriņa rosina balsot par doto lēmuma projektu. 

Izsakās A. Vetere, I. Luksts un P. Gravāns. 

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

1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu, 

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 7.-

10.punktu, 15.-16.punktu,  

 atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Elīna Serkova), "Atturas" – 1 (Aija Vetere), 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2021.gada 21.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr. 2021/4 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 30.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2019/15 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas 

nolikums”” un paskaidrojuma rakstu.  

2. Saistošos noteikumus nosūtīt saskaņošanai: 

2.1. Zemkopības ministrijai; 

2.2. Valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts "BIOR"; 

2.3. Valsts vides dienestam. 

3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

nosūtīt saskaņošanai 2.punktā minētajām institūcijām. Saskaņotos saistošos noteikumus 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai.  

4. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums nav 

saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils novadnieks” un ievietot pašvaldības mājas lapā internetā.  

5. Nosūtīt saistošos noteikumus Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.  

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

Pielikumā:    

Krustpils novada pašvaldības 2021.gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2021/4 “Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2019/15 

“Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums””  un paskaidrojuma 

raksts. 

31. 

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

nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

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

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



nosakot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu (sākumcenu) pirmpirkuma tiesīgai 

personai, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto 

pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesīgā persona lēmumā noteiktā termiņā nepieteicās un 

nepieteicās citi dalībnieki izsolei. Pašvaldības dome izsludināja Īpašumam otru izsoli, un šajā 

laikā pretenziju pašvaldībai iesniedza pirmpirkuma tiesīgā persona Elita Rigerte, norādot, ka 

nav saņēmusi atsavināšanas paziņojumu likumā noteiktā kārtībā un nav ievērota Īpašuma 

atsavināšanas kārtība.  

Īpašums ar kadastra Nr. 56680050090 sastāv no zemes vienības 1,16 ha platībā. Uz 

zemes atrodas citai personai piederošas būves, kuras ierakstītas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000576373. 

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.   

Ņemot vērā, ka pašvaldība nevar apliecināt atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanu un ir 

pārkāpta atsavināšanas kārtība, pašvaldības domei jāpieņem lēmums par iepriekš pieņemto 

lēmumu atcelšanu un Īpašuma atsavināšanu atbilstoši likuma regulējumam.     

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, tāpēc pieņemot jaunu lēmumu par Īpašuma atsavināšanu, pašvaldības domei būtu 

jāsaglabā ar 2021.gada 27.janvāra lēmumu apstiprinātā Īpašuma atsavināšanas nosacītā cena 

4000 EUR.  

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu “Par 

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

(sēdes protokols Nr. 1, 26.punkts). 

2.  Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 17.marta lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 5, 6.punkts). 

3.  Atsavināt Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Nārbuļi”, 

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

1,16 ha (turpmāk – Īpašums) pārdodot to par brīvu cenu. 

4.  Apstiprināt Īpašuma pārdošanas brīvo cenu 4000 EUR, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu.  

5.  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai divu nedēļu 

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

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. 



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

atsavināšanu atbilstoši viņas atbildē norādītajam.     

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. 

 

 

32. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo 

 ēdināšanai izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā 

 saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

27.4 2.1. un 27.4 2.2. apakšpunktu,   
 

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

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Saņemto valsts budžeta mērķdotāciju Antūžu pamatskolas uzturēšanas izdevumu 

segšanai izlietot Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai – pārtikas paku 

piegādei. 

2. Pārtikas pakas komplektēt atbilstoši dienu skaitam, kad Antūžu pamatskolas 

izglītojamie izglītības programmu apguva attālināti, ar aprēķinu 2 EUR par vienu 

mācību dienu: 

3. Antūžu pamatskolas izglītojamajiem (izņemot arodprogrammas otrā kursa 

izglītojamajiem) par laika posmu no 2021. gada 30. marta līdz 2021. gada 11. 

aprīlim.   

4. Pārtikas pakas piegādāt visiem Antūžu pamatskolas izglītojamiem (izņemot 

arodprogrammas otrā kursa izglītojamajiem) neatkarīgi no izglītojamā dzīvesvietas. 

5. Uzdot Antūžu pamatskolas direktoram Ziedonim Ozoliņam organizēt pārtikas paku 

sagatavošanu un piegādi lēmumā noteiktajā kārtībā. 

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

 

 

33. 

Par Krustpils novada pašvaldības domes 2021.gada 1.marta lēmuma  

“Par reorganizācijas plāna konstatējumu apstiprināšanu”   

1.pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. Izsakās P. Gravāns. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) dome 2021.gada 1.martā 

pieņēma lēmumu “Par reorganizācijas plāna konstatējumu apstiprināšanu” (ārkārtas sēdes 



protokols Nr. 4, 1.punkts). Ar lēmumu pašvaldības dome apstiprināja pašvaldības 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļu: 1.pielikumu par pašvaldības institūcijām, kuras skar 

administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana”, 2.pielikumu par pašvaldības mantu, 

kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana un 3.pielikumu par 

pašvaldības saistībām, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai 

sadalīšanu. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kas pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai 

sadalīšanas pārņem tai piekrītošās reorganizējamās pašvaldības institūcijas, finanses, mantu, 

tiesības un saistības, lūgusi papildināt 1.pielikumu ar informāciju par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju 

darbības raksturojumu. Informācija nepieciešama, lai izstrādātu novada administratīvās 

struktūras projektu, kā arī, lai jaunā novada dome varētu lemt par dalību biedrībās un 

nodibinājumos.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 

“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo 

teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 8.punktu, 23. punktu,   

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

reorganizācijas plāna konstatējumu apstiprināšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr. 4, 1.punkts) 

grozījumu un izteikt 1. pielikumu “Krustpils novada pašvaldības institūcijas, kuras skar 

administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana, Krustpils novada pašvaldības domes 

lēmums Nr. 4, 1.p. 2021.gada 1.martā” jaunā redakcijā (pielikumā).  

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (Jēkabpils pilsētas pašvaldības domi), 

kā arī publicēt informāciju Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.  
 

Pielikumā:  

1.pielikuma “Krustpils novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšana vai sadalīšana” jaunā redakcija uz 10 lp. 

 

 

34. 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Ziņo N. Zizlāns. Ja vēlas nostiprināt kapitālsabiedrību, tad tas jādara 

šobrīd. Ir nepieciešama kapitālsabiedrības valde, lai nodrošinātu visas nepieciešamās 

funkcijas, prokūrists viens pats to nevar izdarīt. V. Stiebriņa jautā – vai paspēs iegādāties līdz 

reformai? Atbild N. Zizlāns – tiks uzsākta iepirkuma procedūra. R. Spēks izsakās – negrib pārāk 

sasteigt, labāk iegādāties kvalitatīvu tehniku, specifikācijas sagatavošana ir ilgākais process. 

Izsakās P. Gravāns. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 46., 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7., 



9.punktu, Komerclikuma 196.pantu pirmo un trešo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, 198.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 

“Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”,  

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

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

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

nav,Krustpils novada dome nolemj: 

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”, reģistrācijas 

Nr. 454030154601 (turpmāk - Sabiedrība), pamatkapitālu ievērojot šādus noteikumus: 

1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielināt Krustpils 

novada pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu 200 000 EUR (divi simti tūkstoši euro) 

Sabiedrības pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot attiecīgu jaunu 

daļu skaitu; 

1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības pamatkapitāls ir 68 184 EUR;  

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 200 000 EUR; 

Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 268 184 EUR. 

1.3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, Sabiedrības kapitāla daļas 

nominālvērtība ir viens euro; 

1.4. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā naudā; 

1.5. Jauno daļu apmaksas kārtība:  

Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai 

Komercreģistrā; 

1.6. Katra Sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā apmaksāta. 

2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums). 

3. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums). 

4. Uzdot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Sabiedrības valdes loceklim veikt 

nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai, attiecīgo dokumentu parakstīšanai un 

iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.  

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

35. 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” vidēja termiņa 

darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē N. Zizlāns.  

Krustpils novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Spunģēni – Daugavieši”, vienotais reģ. nr. 45403015460, ir izstrādājusi 

kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un lūdz to apstiprināt. Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

“publiskas personas kapitālsabiedrībai izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju”, savukārt, 

minētā likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktā ir izskaidrots, ka vidēja termiņa darbības 

stratēģija ir “kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, 

uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 

un kapitālsabiedrības budžets”. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” 100% kapitāla daļas pieder 

Krustpils novada pašvaldībai. 



Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

1.panta pirmās daļas 14.punktu b) apakšpunktu: “publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija 

attiecībā uz pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību -  pašvaldības dome”. 

Izvērtējot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” izstrādāto vidēja 

termiņa darbības stratēģiju 2021.-2024.gadam, un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši”,  vienotais 

reģ. nr. 45403015460, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2024.gadam . 

2. Lēmumu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” vidēja 

termiņa darbības stratēģiju 2021.-2024.gadam apstiprināšanu nosūtīt kapitāldaļu turētāja 

pārstāvim, pašvaldības finansistam un administratīvai nodaļai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – 

Daugavieši” prokūristam Normundam Zizlānam. 

 

Jautā P. Gravāns – zem kura koda stratēģijā ir ceļu uzturēšanas kods?Izsakās K. Stars. 

Atbild N. Zizlāns. K. Pabērzs iesaka līdz nākošajai domes sēdei atlikt doto jautājumu. N. Zizlāns 

iesaka apstiprināt tagad, vēlāk veiks precizējumus. Jautā B. Voltmane – vai statūti sakrīt ar 

kapitālsabiedrības stratēģiju? A.Vetere izsakās - ja plāno pārņemt arī darbiniekus no pārvalžu 

komunālās saimniecības, tad nepieciešams stratēģijā iekļaut šo faktu. K. Pabērzs un M. Felss 

iesaka atlikt šo jautājumu, jo būs vairāki grozījumi. Ja var gaidīt, tad labāk atlikt. Izsakās N. 

Zizlāns  - stratēģiju prasīja Jēkabpils pilsētas izpilddirektors. R. Spēks informē, ka nav noteikti 

iesniegšanas termiņi V. Stiebriņa iesaka precizēt uz maija domes sēdi. K. Pabērzs rosina balsot 

par dotā lēmuma projekta atlikšanu. 

Atklāti balsojot par lēmuma atlikšanu  ar 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Juris Puriškevičs, 

Kornēlija Brūniņa), lēmums ATLIKTS. 
 

36. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 

 

Ziņo K. 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 15.aprīlī pašvaldībā reģistrēts viens pieteikums, izvirzot vēlēšanu 

komisijas locekļa amatam kandidāti Lauru Rakovu. 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt Lauru Rakovu 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.  



37. 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vārds Uzvārds, personas kods [..], iesniegums, ar 

lūgumu nodot pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 348/9436 domājamo daļu bez 

atlīdzības.  

Zemes gabals ir funkcionāli nepieciešams dzīvojamai mājai [..], Krustpils novads un 

bez atlīdzības nododamā zemes gabala domājamā daļa atbilst iesniedzēja valdījumā esošā 

dzīvokļa īpašumā Nr. 5 ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā daļā 

noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo 

daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja 

uzcelta. Šā likuma 75.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 75.panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā 

bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

pirmās daļas 17.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo un ceturto daļu, 

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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot Vārds Uzvārds, personas kods [..], īpašumā bez atlīdzības zemes gabala [..], 

Krustpils novads, īpašuma kadastra Nr. 5696 004 0405, pie dzīvokļa īpašuma Nr. 5 piederošās 

kopīpašuma 348/9436 domājamās daļas. 

2. Administratīvās nodaļas juristam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā 

sagatavot vienošanos par zemes kopīpašuma 348/9436 domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 

3. Vienošanos ar Vārds Uzvārds parakstīt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:45 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

23.04.2021. 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

23.04.2021. 

 

  

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2021. gada 21. aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 7, 30. punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/4 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2019. gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2019/15 

“Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”  

 

Izdoti saskaņā ar 

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 30.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/15 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” grozījumu 

un 6.2.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

“6.2.2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2021. gada 21. aprīļa lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 7, 30 .punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/4 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības 2019. gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2019/15 

“Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma I.pielikumu ir 

publiskais ezers,  kurā zvejas tiesības pieder valstij.  

Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā ir ieviesta, lai 

racionāli izmantotu zivju krājumus ūdeņos un tiktu iegūti 

papildu līdzekļi zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un 

makšķerēšanas attīstībai.  

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir ierobežot karpu nozvejas 

apjomu, saglabājot zivju krājumu ilgākam periodam, 

veicinot atbildīgāku pieeju makšķerēšanai. 

3. Īss Saistošo noteikumu satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi groza lomā paturamo karpu skaitu un 

svaru.   

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Neietekmē  

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošajiem noteikumiem. 

Noteikumu izstrādē tika saņemti biedrības “Latvijas 

Makšķerēšanas sporta federācija” ieteikumi.  
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