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2021. gada 25. martā Nr. 6 

 

Sēdi atklāj 09:53 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

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

izplatības ierobežošanai, domes ārkārtas sēde notiek attālināti, tiešsaistes programmā Zoom 

meeting. 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Stars,  Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Monika Kauranena, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Personāla vadības speciāliste Rasma Mazulāne, 

Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Jurists Ivars Jaševs, Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa, Attīstības nodaļas vadītāja Solvita Čandere. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

2. Par nekustamā īpašuma “Dūcāres”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma “Lāsteklejas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

5. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 9”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  
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7. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 15”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

9. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to izsolē  

10. Par līdzekļu piešķiršanu Antūžu pamatskolai sociālo garantiju nodrošināšanai  

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sanitārā mezgla pārbūvei Sūnu pamatskolā  

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

13. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu  

14. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.2.  

 

 

Informācija 

 

R. Spēks ziņo par to, ka LTV1 ieradīsies veikt reportāžu par olu ražotnes izbūves 

procesu.  

Ir norisinājušās atskaites par “Autobusu parku” un “Dziļo vādu” Zoom platformā. 

Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu topošais novads jautā par pagastu 

pārvalžu darbības struktūru – cik darbinieki strādā, kā notiek kapu apsaimniekošana u.c. 

jautājumi. 

V. Golubevs jautā par Covid -19 testēšanu skolās. Atbild R. Spēks. E. Serkova jautā 

par finanšu līdzekļiem, kas piešķirti ceļiem. Atbild K. Pabērzs. Izsakās K. Stars un P. 

Gravāns. 

I. Luksts ziņo par saņemto korespondenci no Latvijas Makšķerēšanas sporta 

federācijas, kurā tā rosina veikt izmaiņas licencētās makšķerēšanas nolikumā. Deputāti debatē 

par izmaiņu nepieciešamību. 

 

1. 

Par nekustamā īpašuma “Andi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. 

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Andi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 56760080131, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56760080131, zemes platība 7,69 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609160 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 21600 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 3643 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1410 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 

31500 EUR apmērā, kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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

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

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56760080131, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56760080131, zemes platība 7,69 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 31500 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

2. 

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

 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Dūcāres”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56680040104, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56680040103, zemes platība 4,37 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000608677 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 5100 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 382 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1220 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 

7800 EUR apmērā, kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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

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

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

 

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

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56680040104, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56680040103, zemes platība 4,37 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 7800 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

3. 

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

 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Lāsteklejas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56760070296, zemes vienības kadastra apzīmējums 



56760070186, zemes platība 2,65 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609161 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 4600 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 476 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1070 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 8100 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krutpils novada dome 

nolemj: 

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56760070296, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56760070186, zemes platība 2,65 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 8100 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 



 

4. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 4”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940030130, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56940030247, zemes platība 1,1 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609356 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 6500 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 1482 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 

9500 EUR apmērā, kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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

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

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežavoti 4”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940030130, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56940030247, zemes platība 1,1 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 9500 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

 

5. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 9”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940060366, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56940060185, zemes platība 2 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609348 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 6600 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 1782 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1040 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 

9600 EUR apmērā, kas būtu pirmās izsoles sākumcena.  

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

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

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo, piekto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 

9.panta otro daļu, 10.pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 



 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežavoti 9”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940060366, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56940060185, zemes platība 2 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 9600 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

 

6. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 11”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940070218, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56940070140, zemes platība 0,8 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000609376 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 1700 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 1220 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1015 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 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, , Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krutpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežavoti 11”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940070218, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56940070140, zemes platība 0,8 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 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

 

7. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 15”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940090032, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56940090096, zemes platība 8,05 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609310 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 18100 EUR. 



Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 3563 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1170 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 

28200 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 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krutpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežavoti 15”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940090032, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56940090096, zemes platība 8,05 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 28200 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

 

8. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežavoti 18”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940100093, zemes vienības kadastra apzīmējums 

56940100231, zemes platība 3,6 ha (turpmāk - Īpašums). Īpašums ierakstīts Zemgales rajona 

tiesas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609353 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 24.februāra slēdzienā Īpašuma tirgus vērtība noteikta 7500 EUR. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Īpašuma vērtība ir 2010 EUR. Pašvaldības izdevumu summa 1060 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 

11600 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 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krutpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežavoti 18”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56940100093, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 56940100231, zemes platība 3,6 ha (turpmāk - Īpašums). 

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

3. Apstiprināt izsolāmā Īpašuma nosacīto cenu 11600 EUR, kas ir izsoles sākumcena. 

4. Noteikt izsoles soli 200 EUR, nodrošinājumu 10 % apmērā no nosacītās cenas un 

reģistrācijas maksu 100 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. 

 

 

9. 

Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to izsolē 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldība izvērtējot tās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW 

TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs HK9757, VIN numurs WV2ZZZ70Z2X137174 

(turpmāk - kustamā manta) nolietojumu, uzturēšanas un remonta izmaksas rosina atsavināt 

kustamo mantu. Kustamā manta nav nepieciešama Krustpils novada pašvaldībai un tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 



Pirms lēmuma par kustamās mantas atsavināšanu tika organizēta kustamās mantas 

novērtēšana. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) 2021.gada 

4.marta slēdzienā, kuru sagatavoja sertificēts vērtētājs, kustamās mantas tirgus vērtība 

noteikta 1100 EUR.  

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

publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Nosakot 

kustamās mantas nosacīto cenu pārdošanai izsolē pie tirgus vērtības jāpieskaita pašvaldības 

izdevumi par kustamās mantas novērtēšanu 55 EUR. 

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. Lai noteiktu kustamās mantas augstāko cenu, tad tā atsavināma 

pārdodot to izsolē. Ņemot vērā sabiedrības slēdzienā noteikto kustamās mantas tirgus vērtību 

un pašvaldības izdevumus, tad izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena apstiprināma 

1160 EUR apmērā, kas būtu izsoles sākumcena. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu,  6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto daļu, 10.pantu 

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

2.punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības kustamo mantu - transportlīdzekli VW 

TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs HK9757, VIN numurs 

WV2ZZZ70Z2X137174 (turpmāk -  kustamā manta). 

2. Kustamās mantas atsavināšanas veids – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt izsolāmās kustamās mantas nosacīto cenu 1160 EUR, kas ir izsoles 

sākumcena. 

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

reģistrācijas maksu 30 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 kustamās mantas izsoles noteikumus un publicēt sludinājumu, 

kustamās mantas 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. 

 

 

 

10. 

Par līdzekļu piešķiršanu Antūžu pamatskolai sociālo garantiju nodrošināšanai 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri Antūžu pamatskola tika centralizēta un noteikta kā 

Krustpils novada pašvaldības struktūrvienība, kas nozīmē arī attiecīgu normatīvo aktu 

regulējumu ievērošanu. Lai Antūžu pamatskola varētu ievērot visas Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma prasības un nodrošinātu 

vienlīdzīgu attieksmi visiem Krustpils novada izglītības iestāžu darbiniekiem, Antūžu 

pamatskolas budžetā trūkst līdzekļu. 

Ir nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus 15 000  EUR. 



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

14. panta  2. daļas 6. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 15 000 apmērā darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai un 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma prasību 

ievērošanai.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

 

11. 

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu sanitārā mezgla pārbūvei Sūnu pamatskolā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē T. Latiševa. Jautā V. Stiebriņa, atbild D. Kalve. Izsakās R. 

Spēks. Jautā P. Gravāns, izsakās E. Serkova un A. Vetere. Izsakās D. Kalve. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021. gada 23. martā ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes 

vadītāja Dzintara Kalniņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt Sūnu pamatskolas sanitārā mezgla 

pārbūvi – 1. stāva remontu.  

Tirgus izpētē noteiktajā termiņā tika iesniegts viens finanšu piedāvājums. Piedāvājumā 

Sūnu pamatskolas sanitārā mezgla pārbūves kopējās izmaksas aprēķinātas 23542,53 EUR:  

1. Sūnu pamatskola, 1.stāvs – 12255,84 EUR; 

2.  Sūnu pamatskola, 2.stāvs – 11286,69 EUR 

Kūku pagasta pārvalde piekrīt piešķirt finansējumu 11286,69 EUR.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 12255,84 EUR apmērā Sūnu pamatskolas sanitārā 

mezgla pārbūvei, 1. stāva remontam.  

2. Slēgt līgumu ar SIA “LC būve”. 

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

 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 11.martā saņemts 

Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegums, reģistrēts pašvaldībā ar 

Nr. 2.1-11.1/21/688, kurā lūgts sakarā ar dzīvesvietas maiņu izbeigt 2015.gada 1.augusta 

dzīvojamo telpu, kuru adrese ir adrese Krustpils novads, īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 6-47/15/12. 

Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka viņai ir īres un komunālo maksājumu parāds [..] 

euro, kuru apņemas nomaksāt veicot 70 euro ikmēneša maksājumus. 



Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju Iesniedzējas galvenais parāds veidosies 

no iepriekš norādītā parāda, pieskaitot maksājumu, kas aprēķināms par dienām līdz līguma 

izbeigšanai, un papildus tam ir pierēķināms līgumsods. 

Ņemot vērā, ka Iesniedzēja ir pati piedāvājusi samaksāt īres un komunālo maksājumu 

parādu, tad līgumu būtu jāizbeidz un jānoslēdz vienošanās, kas būtu labākais risinājums, lai 

negrieztos tiesā par parāda piedziņu, ar noteikumu, ka tiek ievērots maksājumu grafiks.  

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantu,  

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Juris Puriškevičs), Krutpils novada dome 

nolemj: 

1. Izbeigt ar Vārds Uzvārds noslēgto 2015. gada 1. augusta dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu  Nr. 6-47/15/12 ar 2021.gada 31.martu. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam noslēgt vienošanos ar Vārds Uzvārds par 

īres un komunālo maksājumu parāda samaksas kārtību, paredzot 70 euro mēneša maksājumu. 

3. Ja Vārds Uzvārds neievēro noslēgto vienošanos par parāda samaksas termiņiem, 

tad pašvaldības izpilddirektoram pieņemt lēmumu par parāda piedziņu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

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 nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

13. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā E. Serkova. Atbild K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekles 

Ilzes Tomiņas-Stares iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas vēlēšanu 

komisijā. 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

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

komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās pašvaldības domei.   

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

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11. panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

1. Izbeigt Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekles Ilzes Tomiņas-Stares darbību 

Krustpils novada vēlēšanu komisijā. 

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Stars lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

 



 

14. 

Par grozījumiem  

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma  

Pielikumā Nr.2. 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē R. Spēks. Izsakās K. Stars. 

Izvērtējot Krustpils novada Kūku pagasta pārvaldes saimniecisko un organizatorisko 

darbību un izvērtējot amata vienības “Autobusu vadītājs” darba noslodzi, tiek konstatēts, ka 

Kūku pagasta pārvaldei nav nepieciešama amata vienība “Autobusa vadītājs”. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13., 

27.punktus un 24.pantu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis Stars), Krutpils novada dome nolemj: 

1. Ar 2021.gada 01.maiju izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma 2. pielikuma 5.(piektajā) struktūrvienībā Kūku 

pagasta pārvalde, svītrojot 49.punktu “Autobusa vadītājs”.   

2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Personāla vadības 

speciālistei rakstiski brīdināt darbinieku, kura amats tiek likvidēts par darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu. 

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

 

                                                                                            

 

Sēdi slēdz plkst. 11:13 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
29.03.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

 
29.03.2021. 


