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2021. gada 27. janvārī                                                                                              Nr. 1 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

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

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

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss (no darba kārtības 2. 

jautājuma), Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finasiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītaja 

Līga Garkalne, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs, Personāla vadības speciāliste Rasma 

Mazulāne, Mežares pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, Projektu vadītāja Vita 

Salmiņa, Attīstības nodaļas vadītāja Solvita Čandere, Arhīva pārvaldības speciāliste Maija 

Alksne, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Komunālās 

saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns. 

 

 

Masu mediju pārstāve – korespondente Sandra Mikanovska. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Kārlis Stars, Līga Zalāne -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 

 

  

mailto:novads@krustpils.lv


 

1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma  

programmas 2021. gadam apstiprināšanu  

2. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

4. Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā  

5.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā  

6.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā  

7.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Mežāres pagastā  

8.  Par grozījumiem konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens 

biznesā” nolikumā  

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

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

Brūniņa,  Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

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

 

1.  Darba kārtība (apstiprināšana) 

2.  Izpilddirektora ziņojums  

3.  Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam  

4.  Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā  

5.  Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju  

6. Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2021/2 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanu  Krustpils novada pašvaldībā”  

7. Par dzīvojamās mājas “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu pagastā, Krustpils  novadā, 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Krustpils novada pašvaldības, 

Variešu pagasta pārvaldei  

8. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu mājā “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu  

pagastā  

9. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā   un valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu mājā Zīlānu 122, Zīlāni, Kūku  pagastā  

10.  Par nekustamā īpašuma “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

13.  Par nekustamā īpašuma “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

14.  Par nekustamā īpašuma “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

15.  Par nekustamā īpašuma “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

16.  Par nekustamā īpašuma “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

17.  Par nekustamā īpašuma “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

19.  Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

20.  Par nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  



22.  Par nekustamā īpašuma “Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

24.  Par nekustamā īpašuma “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

25.  Par nekustamā īpašuma “Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

26.  Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

28.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

29.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

30.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā  

31.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā  

32.  Par zemes ierīcības projekta „Joksti” apstiprināšanu  

33.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

34.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

35.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

36.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

37.  Par ziedojuma pieņemšanu  

38.  Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas 2021. gadam apstiprināšanu  

39.  Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

40.  Par nekustamā īpašuma “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

41.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā  

42.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā  

43.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā  

44.  Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Mežāres pagastā  

45.  Par grozījumiem konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens 

biznesā” nolikumā  

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par topošās olu ražotnes procesa virzību. Februārī 

noslēgsies sabiedriskās apspriešanas 2. kārta.  

R. Spēks plāno ar masu medijiem pārrunāt pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

situācijas jautājumus videokonferences platformā ZOOM. Informācija tiks izsūtīta masu 

mediju pārstāvjiem, lai var savlaicīgi sagatavot jautājumus. 

Izpilddirektors informē par situāciju ar COVID -19 Krustpils pamatskolā – 3 pedagogi 

šobrīd ir attaisnotā prombūtnē, pārējie – strādā.  

Izsolei tiks nodots Kūku pagasta pārvaldes autobuss Mercedes Benz. 

  



3. 

Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Skaidro B. Voltmane. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta 1. 

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

valsts budžetu 2021. gadam”,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2021/1 “Par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 

 

 

4. 

Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Skaidro R. Mazulāne. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 

24. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 707 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 

24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", kas stājas 

spēkā ar 01.01.2021., Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” un Krustpils 

pamatskolas direktores V.Stiebriņas 07.01.2021. vēstuli Nr.1-11/7 un Kūku pagasta pārvaldes 

vadītāja Dz.Kalniņa 13.01.2021. iesniegumu Nr.6-8/21/1,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Juris Puriškevičs) 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus 2020.gada 30.decembra Krustpils novada domes lēmuma Nr.5. 

(protokols Nr.23)“Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”, 1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt sekojošus grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā: 

1.1. Aizstāt 29. punktā koeficientu “1,96” ar koeficientu “2,03” 

1.2. Aizstāt 36. punktā koeficientu “1,67” ar koeficientu “1,72”. 

2. Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma XI nodaļas 73. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu


73. Pašvaldība var veikt darbinieku, kuru pastāvīgā darba vieta pēc pārbaudes laika ir 

Krustpils novada pašvaldība, veselības apdrošināšanu, daļēji apmaksājot darbinieka 

veselības apdrošināšanas polises iegādi proporcionāli darba slodzei Krustpils novada 

pašvaldībā, pašvaldības budžeta ietvaros un normatīvajos aktos par iedzīvotāju 

ienākumu nodokli noteiktajā apmērā. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto 

apmēru, amatpersona (darbinieks) sedz prēmijas starpību. 

Darbiniekam, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās 

attiecības polises darbības laikā, veselības apdrošināšanas polises darbība netiek 

pārtraukta. Polise paliek darbiniekam līdz polises termiņa beigām bez samaksas 

ieturēšanas no darbinieka par tās neizmantotās daļas vērtību par periodu no darba 

attiecību pārtraukšanas dienas līdz polises termiņa beigām. 

3. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.1, izslēdzot 12.struktūrvienību- Novada 

kultūras darba koordinators un izsakot Pielikumu Nr.1 sekojošā redakcijā:  

 

Pielikums Nr.1 

Nr.p.

k 

Struk

-

tūrvi

e-

nības 

Nr.p.

k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesiju 

klasif. 

kods 

Slodze  Amata saime 

Ama

ta 

līme-

nis 

Mēneš- 

algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 

2018.g. 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.01. 

2021. 

1. 1. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētājs 
1111 23 1 

1.Administratīvā 

vadība 
      2185 

2.  Vadība 

Novada domes 

priekšsēdētāja 

vietnieks  

1111 24  Atbrīvotais 
1.Administratīvā 

vadība 
      1851 

3. 2. Administrācija Izpilddirektors 1112 38 1 
1.Administratīvā 

vadība 

IV 

B1 
15 2353 1851 

4. 3. 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļas vadītājs 

1211 03 

Ar novada 

domes 

lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 

darbinieks 

12.Finanšu 

analīze un vadība 

12.3.Finanšu 

uzskaite un 

analīze 

pašvaldībā  

IV 11 1382 1382 

5.     
Galvenais 

grāmatvedis 
1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1287 

6.   Finansists 2412 01 1 

12.Finanšu 

analīze un vadība 

12.3.Finanšu 

uzskaite un 

analīze 

pašvaldībā  

III 10 1287 1287 

7.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

8.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

9.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

10.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 



11.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

12.    Grāmatvedis  

 

 

 

 

1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

13. 4. 
Administratīvā 

nodaļa 

Administratīvās 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 

domes 

lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 

darbinieks 

 1.Administratīvā 

vadība 
 I  11 1382  1221 

14.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 

15.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 

16.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 

17.     

Personāla 

vadības 

speciālists 

2423 07 1 
30.Personāla 

vadība 
IV A 10 1287 1131 

18.     
Iepirkumu 

speciālists 
3323 01 1 2. Apgāde III B 9 1190 1041 

19.     

Dokumentu 

pārvaldības 

speciālists 

4222 07 1 

18. Informācijas 

apkopošana un 

analīze.  

18.3. Dokumentu 

pārvaldība 

 

IV A 
9 1190 1041 

20.    

Dokumentu 

pārvaldības 

speciālists 

4222 07 1 

18. Informācijas 

apkopošana un 

analīze.  

18.3. Dokumentu 

pārvaldība 

 

IV A 

 

9 
1190 1041 

21.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 

un uzturēšana 

II B 9 1190 1041 

22.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 

un uzturēšana 

II B 9 1190 1041 

23.     

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2432 08 1 

24. 

Komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

II 9 1190 1041 

23.A   

Arhīva 

pārvaldības 

speciālists 

3343 10 

 
1 

18.Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 

18.1. Arhīvu 

pakalpojumi 

III 9 1190 1041 

24. 5. 
Attīstības 

nodaļa 

Attīstības 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 

domes 

lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 

darbinieks 

51. Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1221 

25.     

Teritorijas 

plānošanas un 

darba ar 

uzņēmējiem 

speciālists 

2164 01 1 
51. Teritorijas 

plānošana 
II 9 1190 1041 



26.     
Projektu 

vadītājs 
2422 01 1 

32. Projektu 

vadība 
III A 11 1382 1131 

27.     
Projektu 

koordinators 
2422 02 1 

32. Projektu 

vadība 
II A 9 1190 1041 

27.A   
Projektu 

koordinators 
2422 02 0,3 

32. Projektu 

vadība 
II A 9 1190 991 

28.     
Projektu 

administrators 
4312 02 1 

14. 

Grāmatvedība 
III A 9 1190 1041 

29.     

Jaunatnes un 

tūrisma lietu 

speciālists 

2422 27 1 
35.Politikas 

ieviešana 
II 9 1190 1041 

30.     Būvinženieris 2142 01 0,5 
20.Inženiertehnis

kie darbi 
II 9 1190 1041 

31. 6. 

Krustpils 

novada 

pašvaldības 

būvvalde 

Būvvaldes 

vadītājs, 

arhitekts 

1213 23 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
V 14 2264 1900 

32.     Būvinspektors 2422 54 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
IV B 12 1647 1647 

33.     
Būvinspektora 

palīgs  
2422 55 1 

51.Teritorijas 

plānošana 
IV A 11 1382 1382 

34.     

Būvvaldes 

speciālists- 

lietvedis 

3341 04 1 

18.3. 

Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 

Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 10 1287 1100 

35. 7.  

Krustpils 

novada 

dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs 
1213 23 0,5 

46. 

Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 

III 10 1287 1131 

36. 8. 

Vides un civilās 

aizsardzības 

dienests 

Vides un civilās 

aizsardzības 

dienesta 

vadītājs 

1213 23 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III B 10 1287 1221 

37.     

Civilās un vides 

aizsardzības 

speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III A 9 1190 1041 

38.     

Civilās un vides 

aizsardzības 

speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III A 9 1190 1041 

39. 9. 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļas vadītājs 

1219 03 0,8 
3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 1221 

40.     

Saimnieks- 

sagādnieks, 

mikroautobusa 

vadītājs 

5151 03 1 
3.Apsaimniekoša

na 
II C 9 1190 950 

41.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 



42.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

43.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

44.     
Sētnieks, 

apkopējs 
9613 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

45.   

Darba 

aizsardzības 

speciālists 

2263 01 0,5 
6. Darba 

aizsardzība 
III  8 1093 1041 

46. 10.  

Krustpils 

novada 

bāriņtiesa 

Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, 

Bāriņtiesas 

loceklis 

Atašienes 

pagastā 

1344 05 1 45. Bāriņtiesas III 11 1382 1221 

47.     

Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

vietnieks, 

bāriņtiesas 

loceklis Kūku 

pagastā  

1344 06 0,7 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1190 

48.     

Bāriņtiesas 

loceklis 

Krustpils 

pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1190 

49.     

Bāriņtiesas 

loceklis 

Mežāres 

pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1190 

50.     

Bāriņtiesas 

loceklis Variešu 

un Vīpes 

pagastā 

3412 06 0,8 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1190 

51.     
Bāriņtiesas 

sekretārs 
3342 16 0,5 

18.3. 

Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 

Dokumentu 

pārvaldība 

III 7 996 996 

52. 11. 

Krustpils 

novada 

Sociālais 

dienests 

Sociālā dienesta 

vadītājs 
1344 03 1 

39.Sociālais 

darbs 
V 11 1382 1221 

53.     

Sociālā dienesta 

vadītāja 

vietnieks, Vīpes 

pagasta 

sociālais 

darbinieks 

1344 04 1 
39.Sociālais 

darbs 
IV  10 1287 1041 

54.     

Atašienes 

pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

55.     

Kūku pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

56.     

Kūku pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

57.     

Mežāres 

pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 



58.     

Variešu pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

59.     

Krustpils 

pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

60.     

Sociālais 

darbinieks 

darbam ar 

ģimeni un 

bērniem 

2635 03 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

62. 13. 

Atašienes 

pagasta 

pārvalde 

Atašienes 

pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1146 

63.     
Lietvedis - 

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

64.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 872 

65.     

Atašienes 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 763 

66.     

Atašienes 

pagasta kultūras 

darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi I C 7 996 763 

67. 14. 

Krustpils 

pagasta 

pārvalde 

Krustpils 

pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1190 

68.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

69.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 905 

70.     

Krustpils 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 791 

71.     

Krustpils 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 670 

72.     

Krustpils 

pagasta kultūras 

darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 791 

73. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Kūku pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1345 

74.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

75.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 1021 



76.     Kasieris 4311 02 0,3 14.Grāmatvedība I 5 802 716 

77.     

Kūku 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 892 

78.     

Kūku 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 723 

79.     

Zīlānu 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 892 

80.     

Kūku pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 892 

81. 16. 

Mežāres 

pagasta 

pārvalde 

Mežāres 

pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1165 

82.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

83.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 886 

84.     

Mežāres 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 776 

85.     

Mežāres 

pagasta kultūras 

darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 776 

86. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1227 

87.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

88.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 933 

89.     

Variešu 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 815 

90.     

Variešu 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 662 

91.     

Variešu pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 815 

92. 18. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Vīpes pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1160 

93.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 



94.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 882 

95.     

Vīpes 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 771 

96.     

Vīpes pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 
33.  Radošie 

darbi 
1 C 7 996 771 

97. 19. 
Amatniecības 

centrs "Māzers" 

Amatniecības 

centra vadītājs 
1213 23 1 

1. Administratīvā 

vadība 

 

II A 

 

13 1917 821 

98.   
Kokamatniecība

s meistars 
7522 01 0,25 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

V 7 996 884 

99.   Apkopējs 9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

I 1 450 500 

100.   
Grafikas 

dizainers 
2166 03 0,2 

19.1. Informācija

s tehnoloģijas. 

Datorgrafika un 

WEB dizains 

I 7 996 884 

 

4. Ar 2021. gada 01. febuāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, 4.struktūrvienībā- Krustpils 

pamatskola, izsakot rindas Nr.42. un 43.sekojošā redakcijā:  

 

Pielikums Nr.2 

Nr.p.

k 

Struk

-

tūrvi

e-

nības 

Nr.p.

k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesijas 

kods 
Slodze  Amata saime 

Ama

ta 

līme

nis 

Mēnešalg

u grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 

2018.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.02. 

2021. 

42.  4. 
Krustpils 

pamatskola 

Apkures/ krāšņu 

KURINĀTĀJS 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

43.     
Apkures/ krāšņu 

KURINĀTĀJS 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

 

5. Ar 2021. gada 01. februāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, 5.struktūrvienībā- Kūku pagasta 

pārvalde, izslēdzot 48.punktu- amata vienību: Mākslinieks noformētājs un izslēdzot 

52., 53., 54.punktus- amata vienības: Kurinātājs. 

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

 

5. 

Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē S. Čandere. B. Voltmane norāda, ka jāprecizē  Investīciju 

plāna 31. punkts. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, MK 14.10.2014. noteikumu nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu,  

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

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

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Aktualizēt Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju 

plānu ( pielikums); 

1. Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam aktualizēto Investīciju 

plānu ievietot Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietne www.krustpils.lv un  

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ( TAPIS).  

 

 

 

6. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/2 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu 

 Krustpils novadā” 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. B. Voltmane lūdz precizēt saistošo noteikumu 

numerācijas kārtību. 

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

1.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta 

trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,  

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

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

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošos 

noteikumus Nr. 2021/2 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu 

Krustpils novada pašvaldībā” un paskaidrojuma rakstu. 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sasniegšanai. 

3. 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 informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils 

novada pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

 

 

  

http://www.krustpils.lv/


7. 

Par dzīvojamās mājas “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu pagastā, Krustpils  novadā, 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Krustpils novada pašvaldības, 

Variešu pagasta pārvaldei 

  

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs.  

Nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Mežmalas 1“ Antūži, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra numurs 56940020288007001, nav sadalīta dzīvokļu 

īpašumos. Dzīvojamā mājā  dzīvokļu īpašumi ar numuru- 1; 2; 3; 4; 5; 6.; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 

Krustpils  novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā.  

Pamatojoties uz  2020.gada 16.decembra Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr.22., 

3.) “Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā”,  veikti  grozījumi nolikuma 37. un 

38.punktā, ar kuriem turpmāk, Krustpils novada pašvaldība nodrošina centralizēto 

grāmatvedību un nodrošina saimniecisko līgumu slēgšanu, tiesību un saistību pāreju, sākot  ar 

2021.gada 1.janvāri. 

Balstoties uz iepriekš minēto Krustpils novada domes lēmumu, Antūžu pamatskola nodot un 

Krustpils novada pašvaldība pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Mežmalas 1”, Antūži, 

Variešu pagastā, pārvaldīšanas tiesības  Krustpils novada pašvaldībai, kurai turpmāk 

jānodrošina obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības.  

Dzīvokļu īpašnieku kopību pārstāvēs, kā arī mājas pārvaldīšanas tiesības nodrošinās Krustpils 

novada pašvaldība, slēdzot un parakstot līgumu kopīpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas  līgumu, lai nodrošinātu turpmāku dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbilstoši 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektās daļas 

4.punkts noteic, ka pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 

dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi 

no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Minētā likuma 51.1panta sestā daļa 

noteic, ka lēmuma pieņemšanas procedūras ietvaros pieņemtais lēmums par dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai uzskatāms 

par pieņemtu, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no visu 

dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.  

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

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

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

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

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot 12 dzīvokļu dzīvojamās mājas “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra numurs 56940020288007001,  pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

tiesības Krustpils novada pašvaldībai, juridiskā adrese: Rīgas iela150a, Jēkabpilī.  

2. Izveidot dzīvojamās mājas “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu pagastā, Krustpils novadā, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanas komisiju šādā sastāvā:  

2.1. komisijas priekšsēdētājs, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks,  

2.2. komisijas locekļi:  

2.2.1. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis; 

2.2.2. Antūžu pamatskolas direktors  Ziedonis Ozoliņš; 

2.2.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede Lāsma Sidorina. 

3. Lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas.  



4. Atļaut komisijas locekļiem savienot komisijas locekļa amatu ar amatiem, kuros tos ir 

ievēlējusi vai iecēlusi Krustpils novada dome vai pienākumu darboties komisijās ar rīkojumu 

uzlicis Krustpils novada domes priekšsēdētājs vai Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

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

 

 

8. 

Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu mājā “Mežmalas 1”, Antūži,  

Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties un vienlīdzīgas apsaimniekošanas maksas noteikšanas principiem,   

noteikt apsaimniekošanas maksu 0.17 EUR par 1 m2  ar 2021.gada 1.februāri. 

 Augstāk minētās daudzdzīvokļu māju īrniekiem, Krustpils novada pašvaldība ar 

2013.gada 18.decembra domes lēmumu (protokols Nr. 23, 11.p.)  “Par komunālo 

pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Antūžu speciālajā internātskolā euro valūtā un maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu”,  apstiprināja īres maksu mēnesī “Mežmalas 1” – 0.23 EUR par 

1 m2 . 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 

5.panta otro daļu (paredz, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamās telpas īres līgumu, 

pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, slēdz valdītājs), 11.¹ panta pirmo daļu (paredz 

pašvaldību tiesības noteikt īres maksu), likuma "Par pašvaldībām"14.panta otrās daļas 

3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktu (pašvaldības 

domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri 

vai nomu un daudzdzīvokļu māju kopsapulču protokolus,  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Variešu pagasta daudzdzīvokļu mājai “Mežmalas 1” noteikt Krustpils novada 

pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem īres maksu  ar 2021.gada 1. 

februāri, skatīt Pielikumu.  

2. Atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam,  atzīt par spēkā zaudējušu Krustpils 

novada pašvaldība ar 2013.gada 18.decembra domes lēmumu (protokols Nr.23, 11.p.), 

“Par komunālo pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Antūžu speciālajā internātskolā euro 

valūtā un maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, īres maksu 0.23 eur/m2 mēnesī. 

3. Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas izmaiņām 

un tās iekasēšanu atbilstoši noslēgtajiem īres līgumiem un pārslēgt īres līgumus jaunā 

redakcijā. 

 

  



PIELIKUMS   

Krustpils novada domes 

27.01.2021.  sēdes lēmumam  

“Par īres maksas noteikšanu  

Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” 

 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Dzīvojamā mājas 

nosaukums,  Nr. 

Īres maksa (t.sk. 

apsaimniekošan

as maksa) 

EUR/m2 mēnesī 

 Labiekārtots dzīvoklis  

 Varieši Mežmalas 1 0,35 

 

 

 

9. 

Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā 

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu mājā Zīlānu 122, Zīlāni, 

Kūku  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi no daudzdzīvokļu mājas  “Zīlānu ielas 122”, 

Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 2020.gada 10.decembra dzīvokļu kopsapulces 

protokolu, kurā nolemts palielināt apsaimniekošanas maksu no 0.17 EUR par 1 m2   uz 0.35 

EUR par 1 m2 ,  ar 2021.gada 1.janvāri. 

 Augstāk minētās daudzdzīvokļu mājas īrniekiem, Krustpils novada pašvaldība ar 

2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols Nr,13, 11)  “Par īres maksas noteikšanu 

Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”, skatīt lēmumu 

pielikumu, apstiprināja īres maksu mēnesī “Zīlānu 122” – 0.30 EUR par 1 m2 . 

 Ņemot vērā noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo  pakalpojumu līguma 

2.3.punkta kārtību,  īres maksas piemērošana iespējama ne ātrāk kā ar 2021.gada 1.martu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 

5.panta otro daļu (paredz, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamās telpas īres līgumu, 

pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, slēdz valdītājs), 11.¹ panta pirmo daļu (paredz 

pašvaldību tiesības noteikt īres maksu), likuma "Par pašvaldībām"14.panta otrās daļas 

3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktu (pašvaldības 

domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri 

vai nomu un daudzdzīvokļu māju kopsapulču protokolus  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Kūku pagasta daudzdzīvokļu mājai: “Zīlānu iela 122” atbilstoši šīs mājas kopsapulces 

protokolam, noteikt Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem 

dzīvokļiem īres maksu ar 2021.gada 1. martu, skatīt Pielikumu.  

2. Atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam atzīt par spēkā zaudējušu Krustpils novada 



pašvaldības  2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols Nr. 13, 11)  “Par īres 

maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām”, tā pielikumu daļā par daudzdzīvokļu mājas “Zīlānu iela 122”  

īres maksu euro/m2 mēnesī. 

3. Krustpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas izmaiņām un tās 

iekasēšanu atbilstoši noslēgtajiem īres līgumiem un pārslēgt īres līgumus jaunā 

redakcijā. 

 

Pielikums 

Krustpils novada domes 

2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumam 

"Par īres maksas noteikšanu  

Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām" 

 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Dzīvojamā mājas 

nosaukums,  Nr. 

Īres maksa EUR/m2 mēnesī 

  Labiekārtots dzīvoklis  

    

1. Kūku Zīlānu iela 122 0,48 

    

 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Rugāji” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000605517 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 



 2020.gada 26.decembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā 

īpašuma vērtēšanai Nr.  83 un sertifikāts Nr.494 M- augošas koksnes un kvalitātes vērtētājs) 

novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   6400 EUR. Nekustamais īpašums  

ar kadastra numuru 5696 003 0218, 3.75 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 2016 EUR. Pašvaldības izdevumi: meža pirmreizēja 

inventarizācija, mērīšana, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 

1440 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

10800 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Rugāji”, Vīpes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 003 0218, ar kopējo 3.75 ha 

platību par nosacīto cenu  10800 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs j. lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

11. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder neizīrēts dzīvoklis Liepu 

iela 15-4 (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Atašienes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000295684-4 uz Atašienes pagasta pašvaldības vārda un Krustpils novada pašvaldība 

ir tiesību un saistību pārņēmēja.  



 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 18.decembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā 

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   940 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 900 87378, 40.5 m2 un kopīpašuma 

405/5357 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 712 EUR.  Pašvaldības izdevumi: telpu grupas kadastrālās 

uzmērīšanas lietas, ierakstīšanas zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 260 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

1200 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo (neizīrēto) dzīvokli Liepu iela 

15-4, Atašiene, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 900 87378, 40.5 

m2 un kopīpašuma 405/5357 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes par 

nosacīto cenu  1200 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

  



 

12. 

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

atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Jaunakmeņi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Atašienes pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000604979 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 26.decembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā 

īpašuma vērtēšanai Nr.  83 un sertifikāts Nr.494 M- augošas koksnes un kvalitātes vērtētājs) 

novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   6900 EUR. Nekustamais īpašums  

ar kadastra numuru 5646 004 0154, 4.27 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 1530 EUR.  Pašvaldības izdevumi : meža pirmreizēja 

inventarizācija, mērīšana, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 

1500 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

10100 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav ,Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunakmeņi”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 004 0154, ar 

kopējo 4.27 ha par nosacīto cenu 10100 EUR. 



2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 
 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Ķuncu mežs” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000605626 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 30.decembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā 

īpašuma vērtēšanai Nr.  83 un sertifikāts Nr.494 M- augošas koksnes un kvalitātes vērtētājs) 

novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   2500 EUR. Nekustamais īpašums  

ar kadastra numuru 5670 005 0222, 1.17 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 138 EUR. Pašvaldības izdevumi: meža pirmreizēja 

inventarizācija, mērīšana, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda: 

1200 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

7050 EUR.  



 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ķuncu 

mežs”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 005 0222, ar kopējo 1.17 ha 

par nosacīto cenu 7050 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 150 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 
14. 

Par nekustamā īpašuma “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Silaine” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes  pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603921 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās 

institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 26.decembrī  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2021.gada 1.janvārī  

14500 417 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi 



:meža pirmreizējā inventarizācija, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi 

sastāda EUR 1200. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  20500. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

002 0003, ar kopējo platību 3.36 ha, atsavināšanu. 

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

daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 6. panta 

otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta otro daļu, 

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

otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.) , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5696 002 0003, ar kopējo platību 3.36 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 20500 EUR;  

2.2. izsoles soli – 200 EUR; 

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils 

novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.5. uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas 

”Vālodzīte” cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti. 

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

gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības 

virzienam (turpmāk- RV) RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana Uzdevums 9.1. 

Uzlabot pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir 



iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju 

plānā sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 

2022.gadam” (13. punkts).  

4. Pēc izsoles norises, informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silaine”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0003, ar kopējo platību 3.36 ha,  

atsavināšanu. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar 

Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Ataugas” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes  pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603721 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2021.gada 4.janvara  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2021.gada 1.janvārī  

27700 719 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi 

:meža pirmreizējā inventarizācija, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi 

sastāda  EUR 1300. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību 



apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR  

35250. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

002 0123, ar kopējo platību 5.79 ha, atsavināšanu. 

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

daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 6. panta 

otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta otro daļu, 

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

otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5696 002 0123, ar kopējo platību 5.79 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 35250 EUR;  

2.2.izsoles soli – 250 EUR; 

2.3.izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4.noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.5.uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas 

”Vālodzīte” cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Investīciju 

projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 

2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam (turpmāk- RV) 

RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana Uzdevums 9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada 

attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā “Investīcijas, kuras 

plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam” (13. punkts).  

4. Pēc izsoles norises, informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ataugas”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0123, ar kopējo platību 5.79 ha,  

atsavināšanu. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar 

Pircēju, par nosolīto cenu. 



6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Kociņi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes  pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603654 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās 

institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2021.gada 4.janvara  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2021.gada 1.janvārī  

11500 343 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi 

:meža pirmreizējā inventarizācija, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi 

sastāda EUR 650. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR  

17100. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 



piederošā nekustamā īpašuma “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

002 0085, ar kopējo platību 2.79 ha, atsavināšanu. 

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

daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 6. panta 

otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta otro daļu, 

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

otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.) ,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5696 002 0085, ar kopējo platību 2.79 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 17100 EUR;  

2.2.izsoles soli – 200 EUR; 

2.3.izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4.noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.5.uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas 

”Vālodzīte” cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Investīciju 

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

(apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam 

(turpmāk- RV) RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana Uzdevums 9.1. Uzlabot 

pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam” (13. 

punkts).  

4. Pēc izsoles norises, informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kociņi”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0085, ar kopējo platību 2.79 

ha,  atsavināšanu. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu 

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Audzes” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes  pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604352 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2021.gada 4.janvara  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2021.gada 1.janvārī  

12200 330 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi 

:meža pirmreizējā inventarizācija, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi 

sastāda EUR 1050. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  16850. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

002 0084, ar kopējo platību 2.66 ha, atsavināšanu. 

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

daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 6. panta 

otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta otro daļu, 

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

otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 



Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5696 002 0084, ar kopējo platību 2.66 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.2 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 16850 EUR;  

2.3 izsoles soli – 200 EUR; 

2.4 izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.5 noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.6 uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas 

”Vālodzīte” cokola siltināšana ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Investīciju 

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

(apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam 

(turpmāk- RV) RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana Uzdevums 9.1. Uzlabot 

pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam” (13. 

punkts).  

4. Pēc izsoles norises, informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Audzes”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0084, ar kopējo platību 2.66 

ha,  atsavināšanu. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu 

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

18. 

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

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Ķuncu Lauks” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku  pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000606944 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 



vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada  26.decembrī  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2021.gada 1.janvārī  

11500 4051 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi 

:meža pirmreizējā inventarizācija, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi 

sastāda EUR 1250. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā par iespējami augstāku cenu, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR  

19000. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 005 0214, ar kopējo platību 5.93 ha, atsavināšanu. 

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

pirmās daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 

6. panta otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta 

otro daļu, un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3. panta otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis 

Pabērzs j.), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 005 0214, ar kopējo platību 5.93 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 19000 EUR;  

2.2 zsoles soli – 200 EUR; 

2.3 izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 



2.4 noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.5 uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Cietā seguma izveidošana Kūku pagasta Zīlānu ciemā – 

Sarmas, Dārzupītes ielā. Investīciju projekta rezultātā tiks uzlabots segums Sarmas un 

Dārzupītes ielā. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 

2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam 

rīcības virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 8.2. 

Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību. Investīciju projekts ir iekļauts 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam”.  

4. Pēc izsoles norises, informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķuncu 

lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0214, ar kopējo platību 

5.93 ha,  atsavināšanu. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu 

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

19. 

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

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības ar 2020.gada 22.janvāra domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2., 6), nodeva atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 

“Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – īpašums). Īpašuma pārdošanas veids 

– mutiskā izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole paredzēta 2020.gada 5.martā. Īpašums 

netika pārdots, pašvaldības rīkotā ne pirmajā, ne otrajā izsolē.  

Ar  2020.gada 20.maija Krustpils novada  domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8., 18) “Par 

nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu un 

trešās izsoles rīkošanu”, tika nolemts rīkot trešo izsoli, īpašumu pārdodot par domes noteiktu 

cenu 11830 EUR, nosakot solīšanas soli 200 EUR. 

Atbilstoši domes maija lēmumam, Krustpils novada pašvaldības  mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – komisija) tika uzdots sagatavot izsoles 

noteikumus un organizēt īpašuma izsoli. Komisija, izpildot domes lēmumu sagatavoja izsoles 

noteikumus, publicēja sludinājumu oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, par izsoli 

informāciju ievietoja pašvaldības tīmekļa vietnē. Uz īpašuma izsoli, izsoles noteikumos 

paredzētā pieteikšanās termiņā – reģistrējās viens dalībnieks – Vārds Uzvārds, personas kods 

[..], pēc viena soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 12030 EUR, Vārds Uzvārds nosolīja 

īpašumu. 

 Atbilstoši 2020.gada 4.jūnija komisijas apstiprinātiem  izsoles noteikumiem 

(protokola Nr.11) pielikums pie 18.punkta, samaksa par īpašuma izdarāma divu mēnešu 

laikā. Divu mēnešu termiņu rēķinot no domes sēdes datuma, kurā ir apstiprināti konkrētā 

īpašuma rezultāti. 



 2020.gada 15.jūlijā, par izsoles rezultātiem Krustpils novada dome pieņēma lēmumu 

(protokols Nr. 11., 12). 

 Krustpils novada pašvaldība un Vārds Uzvārds, 2020.gada 10.septembrī noslēdza 

Pirkuma līgumu Nr.2.1.-34/20/273 (turpmāk – līgums) par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads pirkšanu par īpašuma pirkuma maksu 12030 EUR. 

 Saskaņā ar līguma 3.2.punktu, Vārds Uzvārds, kā Pircēja, līgumā noteikto pirkuma 

maksu samaksās viena mēneša laikā.  Pēc noslēgtā līguma datuma, viena mēneša termiņš, 

iestājas 2020.gada 9.oktobrī. Pircēja minētā laika periodā, pirkuma līguma nosacījumus 

neizpilda. 

 2020.gada 13.oktobrī, Vārds Uzvārds, iesniedz pašvaldībā iesniegumu (reģistrētu 

13.10.2020. ar Nr. 2.1-11.1/20/2509), ar lūgumu grozīt noslēgto pirkuma līgumu, atļaujot 

īpašumu iegādāties uz nomaksu. Domes priekšsēdētājs, saņemto iesniegumu vizējis 

izvērtēšanai.  

 Ņemot vērā, īpašuma atsavināšanas jautājumu piekritību, komisija izvērtē, iepriekš 

norādītos apstākļus, vēršot uzmanību, ka pircēja kavējusi viena mēneša termiņu, nav 

norādījusi savas iespējas atliktā maksājuma sadalījumam, uzskata, ka termiņa pagarināšana, 

minētā gadījumā būtu pieļaujama periodā, kurš nav garāks par vienu gadu, pie nosacījuma, ja 

pircēja spēj iesniegt pārliecinošus pierādījumus par pirkuma summas spēju apmaksāt minētā 

periodā.  

 Turklāt, pircēja iesnieguma izskatīšanas periodā nav veikusi savu iespēju robežās 

kādu maksājumu, lai samazinātu izpērkamā īpašuma pirkuma summu, vai vērsusies ar 

iespējamiem risinājumiem, nesniedz pārliecinošu gribu izpaudumu pirkuma līgumā norādītā 

īpašuma pirkšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, līdz 

2020.gada 15.decembrim, pircējai - Vārds Uzvārds uzdeva iesniegt rakstiski pamatotu 

skaidrojumu par savām iespējām, izmaksāt  īpašumu - “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, viena gada laikā līdz 2021.gada 9.septembrim. Vienlaicīgi izskaidrojot, ka atliktā 

maksājuma gadījumā uz vienu gadu, pircēja maksās likumiskos procentus (6%) un 

līgumiskos procentus par katru nokavēto dienu. 

Pircēja, pieprasītā termiņā nav iesniegusi skaidrojumu par nekustamā īpašuma 

“Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads izpirkšanas iespējam. 

 Pamatojoties uz 2020.gada 15.jūlijā, par izsoles rezultātiem Krustpils novada dome 

pieņēma lēmuma (protokols Nr. 11., 12) “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu” 4.punktu, lēmums zaudē spēku, ja pircējas, vainas dēļ lēmuma 

1.punktā minētā summa netiek iemaksāta un Civillikuma 2047.pantu.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto 

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

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2020.gada 10.septembrī noslēgto Pirkuma līgumu starp Krustpils novada 

pašvaldību un Vārds Uzvārds par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads pārdošanu. 

2. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 003 0261, ar kopējo 

platību 6.36 ha par nosacīto cenu 16900 EUR.  

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 



4. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2021.gada 11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas 

ielā 150A, Jēkabpilī. 

5. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

20. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Uzkalni” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607549 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 18.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr. 83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību 1800 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 006 0207, 0.8949 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 560 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 900 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

3150 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 



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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Uzkalni”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668  006 0207, ar kopējo 

0.8949 ha par nosacīto cenu 3150 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

21. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Upes Dzeņi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000607510 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu. Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 11.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  3000 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 006 0260, 1.27 ha platībā. 



 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 842 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 950 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

4200 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Upes 

Dzeņi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668  006 0260, ar kopējo 1.27 

ha par nosacīto cenu 4200 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

22. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Mežāki” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607469 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 



bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 11.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  2400 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 006 0578, 1.17 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 302 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 1020 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

4000 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Mežāki”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668  006 0578, ar kopējo 

1.17 ha par nosacīto cenu 4000 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

23. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Avenītes” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Atašienes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607473 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  



 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 11.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   1300 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 006 0306, 0.61 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 471 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 910 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

2320 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Avenītes”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646  006 0306, ar kopējo 

0.61 ha par nosacīto cenu 2320 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 



24. 

Par nekustamā īpašuma “Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Breksīši” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607399 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 11.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   1200 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 002 0439, 0.54781 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 396 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 355 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

1750 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694  002 0439, ar kopējo 

0.5478 ha par nosacīto cenu 1750 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 



11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

25. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Brekši” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607478 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 11.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  6600 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 002 0237, 3.22 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 1822 EUR.  Pašvaldības izdevumi : mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 450 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

8500 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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



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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694  002 0237, ar kopējo 3.22 

ha par nosacīto cenu 8500 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

26. 

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

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Nārbuļi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000605976 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 18.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un 1.16 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 1169 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 1050 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 



vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

4000 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668  005 0090, ar kopējo 

1.16 ha par nosacīto cenu 4000 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu (sākumcenu) pirmpirkuma 

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

neizmanto pirmpirkuma tiesības. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

27. 

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

atsavināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 24),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s 

Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

1320 EUR. 

 Nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsole 

noslēdzās 2020.gada 8.oktobrī, izsoles rezultāts apstiprināts ar 2020.gada 21.oktobra domes 

lēmumu (protokols nr.19., 7). Nekustamo īpašumu pēc viena soļa nosolīšanas nosolīja fiziska 

persona. Izsolē vinnējušais solītājs divu mēnešu laikā neiemaksāja nosolīto summu par 

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

 Pamatojoties uz 2020.gada 21.oktobra Krustpils novada dome lēmumu (protokols Nr. 

19., 7) “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr. 49”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu” 4.punktu, lēmums zaudē spēku, ja pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā-

nekustamā īpašuma nosolītā  summa netiek iemaksāta.  



 Ņemot vērā iepriekš minēto, atkārtoti jāveic  īpašuma atsavināšana. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 620. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0092, 0.0587 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 372. Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 700 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  1320.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

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

Meždārzi Nr.49”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0092, ar 

kopējo platību 0.0587 ha  par nosacīto cenu 1320 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Ar šā lēkuma spēkā stāšanos spēku zaudē  Krustpils novada domes 2020.gada 21.oktobra 

lēmums  (protokols Nr. 19., 7) “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“D/s Meždārzi Nr. 49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”. 

6.  Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

28. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja, noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par dzīvojamās telpas adrese, Kūku  pagastā, Krustpils novadā, 

izīrēšanu.  



2. Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 4.janvārī ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, kurā 

tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2021.gada 31.janvāri. 

3. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs sniedza saskaņojumu īres līguma izbeigšanu.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, izbeidzot līgumu,  Iesniedzējai tiks 

piestādīts ikmēneša maksājums. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  ar Vārds Uzvārds, ar 

2021.gada 31.janvāri. 

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

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

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

 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

 

29. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

  

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojošas adrese 

Kūku pagasts, Krustpils novads 2021.gada 6.janvāra iesniegumu, īres līgumu termiņa 

pagarināšanu,   konstatēts: 

1. ar Iesniedzēju  noslēgts līgums. 

2. Iesniedzējai nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

Ievērojot augstāk minēto,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds,  noslēgto  līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu 

pagarināt  uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas parāds. 

2. Uzdot Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt 

vienošanos par īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā līgumu ar 

Vārds Uzvārds, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

30. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..], 2021.gada 6.janvārī iesniegumu, kurā tiek 

lūgts pagarināt līgumu uz komunālo dzīvoklī Kūku pagastā. 

 Kūku pagasta pārvaldes vadītājs, piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem, 

neskatoties uz to, ka nav pilnība izpildītas īres līguma saistības, ir parāds 750.67 EUR apmērā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

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

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

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

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

 

1. Pagarināt Vārds Uzvārds, personas kods [..], Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/17/24 uz sešiem mēnešiem, adrese, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. 

2. Vārds Uzvārds, viena mēneša laikā, pārslēgt dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumu. 

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam pārslēgt dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu 

līgumu ar Vārds Uzvārds.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 



 Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

 

 

31. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā P. Gravāns. Atbild K. Pabērzs. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..], 2021.gada 6.janvāra iesniegumu, kurā tiek 

lūgts pagarināt īres līgumu uz [..] Kūku pagastā. 

 Kūku pagasta pārvaldes vadītājs, piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem, 

neskatoties uz to, ka nav pilnība izpildītas īres līguma saistības, ir parāds [..] EUR apmērā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

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

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

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

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres tiesības uz [..]  Vārds Uzvārds, personas kods [..], uz 

dzīvokli [..], Kūku pagastā, Krustpils novadā,  uz sešiem mēnešiem ar tiesībām pagarināt 

uz jaunu periodu. 

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

telpu īres līgumu uz [..], Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu  uz vienu istabu ar Vārds Uzvārds.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-

3007). 

  



 

32. 

Par zemes ierīcības projekta „Joksti” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 20.01.2021. 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 8.janvāra iesniegumu Nr.005-2021 par zemes ierīcības projekta 

“Joksti”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Joksti”, Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

ar kadastra numuru 5670 008 0066 uzsākts pēc Z/s“Kalves”, reģistrācijas Nr.45404003651, 

juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-522, īpašnieka Gundara 

Kalves 2020.gada 19.novembra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām ar kopējo platību 11,3 ha. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0066– ar platību 9,8 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 14.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr.21, p.4  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku 

pagastā /5670 008 0066, Joksti/”. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma 

“Joksti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700080066 zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

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

Īstenojot projektu, 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 „ Joksti”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0066 ar platību 

9,8 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0594 -   platība 9,2 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0595-   platība 0,6 ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0594 - ar  platību 9,2 

ha; piešķirams jauns nosaukums “Jokstu Lauki” Kūku 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 5670 008 0595 – ar  platība 0,6 

ha atstājams nosaukums un adrese „Joksti”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Nekustamā 

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

lauksaimniecība. 

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

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

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

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 14.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 21., p. 4“Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku 

pagastā /56700080066 “ Joksti ”/” un SIA “LL Projekti”, 2020.gada 8.janvāra iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta “Joksti” apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības 



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

projektu “ Joksti ” Kūku pagastā, Krustpils novadā,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna 

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Joksti”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5670 

008 0066), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670  008 0066 , ar platību 9,8 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0594 - ar  platību 

9,2 ha; piešķirt jaunu nosaukumu “Jokstu Lauki” Kūku 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 5670 008 0595 – ar  platība 0,6 

ha atstāt nosaukumu un adresi „Joksti”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Atstāt līdzšinējo 

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

lauksaimniecība. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības tikts precizētas. 

5. 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.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  
 

 

33. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Luksts. Jautā P. Gravāns, atbild I. Luksts. 

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

Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, Kūku pagastā 2021. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

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

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

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

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

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

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

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

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

dzīvo adrese, Krustpils novadā 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 ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence. 

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

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

Administratīvās 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. 

 

34. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2021. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

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

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

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

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

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

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

dzīvo adrese, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Marinzejas ezerā, Krustpils novada, Atašienes pagastā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 9,96 EUR (deviņi euro, deviņdesmit seši 

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

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence. 



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

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

Administratīvās 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. 

 

 

35. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2021. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

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

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

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

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

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

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

dzīvo adrese, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Marinzejas ezerā, Krustpils novada, Atašienes pagastā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 9,96 EUR (deviņi euro, deviņdesmit seši 

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

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

 



 

36. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

 Jautā K. Pabērzs par atlikušajiem limitiem. Atbild I. Luksts.  

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

Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Marinzejas ezerā 2021. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

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

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

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

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

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

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

dzīvo adrese, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Marinzejas ezerā, Krustpils novada, Atašienes pagastā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 9,96 EUR (deviņi euro, deviņdesmit seši 

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

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence. 

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

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

Administratīvās 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. 

 

 

37. 

Par ziedojuma pieņemšanu 

 

   Ziņo K. Pabērzs. Skaidro B. Voltmane. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021. gada 12. janvārī saņemts Antūžu pamatskolas 

direktora Z. Ozoliņa iesniegums ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu 300 EUR (trīs simti 

euro) vērtībā no SIA “BRAHMA GROUP” epidemioloģiskās drošības pasākumu 

nodrošināšanai, ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību starp Antūžu pamatskolas 

izglītojamajiem.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19., 27. punktu, 

likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu, 



Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”,  

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pieņemt ziedojumu no SIA “BRAHMA GROUP” 300 EUR (trīs simti euro) 

vērtībā epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai, ar mērķi ierobežot Covid-19 

infekcijas izplatību starp Antūžu pamatskolas izglītojamajiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

38. 

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas 2021. gadam apstiprināšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē M. Alksne. Jautā E. Serkova par ceļu atputekļošanu – vai 

tiek plānots veikt, reaģējot uz iedzīvotāju iesniegumiem vai ir jau ieplānoti posmi, kurus 

apstrādāt? Atbild M. Alksne. Informē K. Pabērzs. Izsakās P Gravāns. E. Serkova izsaka 

pateicību iedzīvotāju vārdā par veiktajiem darbiem ceļu apsaimniekošanā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, un 

Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem), Krustpils novada domei ir jāapstiprina 

Krustpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmu 3 gadiem (2021., 2022., un 2023. gadam) un Krustpils novada 

autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu programmu 2021. gadam. 

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

Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Vija Stiebriņa), "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programmu 2021. gadam. (Programma pielikumā Nr.1) 

2. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

izlietojumu vidējā termiņa programmu 2021. - 2023. gadam. (Programma pielikumā Nr.2)  

 

 

39. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo K. Pabērzs. Informē L. Garkalne.  

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

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

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

komisijas 2021. gada 8.janvāra sēdes lēmumiem Nr. 16.,17.,18.,19.,20. (protokols Nr.1.), tika 

noteikta nomas tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 56940080280 daļai Nr. 1 -1,6401 ha platībā, 56940080279 daļai Nr. 4 

-0,6830 ha platībā, 56940030221 daļai – 1,1 ha platībā, 56940030224 daļai – 7,0 ha platībā un 

56940030283 – 0,8342 ha platībā. Zemes lietu komisija 2021.gada 25.janvārī rīkoja nomas 

tiesību izsoli.  



atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56940080280 daļas Nr. 1 – 1,6401 ha platībā, 56940080279 daļas Nr. 4 

-0,6830 ha platībā, 56940030221 daļas – 1,1 ha platībā, 56940030224 daļas – 7,0 ha platībā 

un 56940030283 – 0,8342 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 

 
Nr.

p.k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 
ha 

Zemesgab

ala izsoles 

sākumcen

a EUR 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 56940080280 

(Nr.1) 

1,6401 114,81 10,00 Vārds Uzvārds, personas kods [..], nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 
EUR 594,81 

2. 56940080279 

(Nr.4) 

0,6830 47,81 10,00 Vārds Uzvārds, personas kods [..], nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 57,81 

3. 56940030221 1,1 69,30 10,00 ZS Avoti, reģ.nr. 45404003098, nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 79,30 

4. 56940030224 7,0 441,00 10,00 ZS Avoti, reģ.nr. 45404003098, nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 451,00 

5.  56940030283 0,8342 58,39 10,00 Vārds Uzvārds,personas kods [..], nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar sākumcenu 

EUR 68,39 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods 

[..], adrese: adrese  Krustpils novads, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56940080280 daļas Nr. 1-1,6401 ha platībā un  56940080279 daļas Nr.4 – 0,6830 ha platībā 

nomu.  

3. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS Avoti, reģ.nr. 45404003098, 

juridiskā adrese: „Avoti”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56940030221 daļas – 1,1 ha platībā  un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56940030224 daļas – 7,0 ha platībā nomu.  

4. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods 

[..], adrese: adrese, Krustpils novads, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56940030283 -0,8342 ha platībā nomu.  

1. Slēgt zemes nomas līgumus uz 6 gadiem no 2021.gada 1.februāra līdz 2027.gada 

31.janvārim.  

2. Zemes nomas līgumus slēgt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Apvienoto 

pašvaldību finanšu komisijas. 

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

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās 

vērtības nodokli.  



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

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

3007). 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dace Vītola lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

40. 

Par nekustamā īpašuma “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne.  

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Sudrabi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000607775 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants 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 teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2021.gada 18.janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   1100 EUR. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 008 0008, 0.26 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir 584 EUR.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, ierakstīšana 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 950 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu  

2050 EUR.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694  008 0008, ar kopējo 0.26 

ha par nosacīto cenu 2050 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

11.martu sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 
 

41. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne 

 Krustpils novada pašvaldība 2015.gada 21.maijā,  ir noslēgusi ar Mednieku biedrību 

“Vīpietis”, reģistrācijas Nr.40008163518 pašvaldības telpu nomu par telpu adresē 

“Vālodzīte”, Vīpe, Vīpes  pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 4 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar  2015.gada 20.maija, Krustpils novada pašvaldība 

domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 8., 20), ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 Lai noslēgtu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, Krustpils novada pašvaldība 

pieaicināja neatkarīgu vērtētāju,   iespējamās nomas maksas apmēru noteikšanai. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 

120.punktam nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas 

maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. 

apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 21.punktam pagarinot nomas līguma 

termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 

noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto 

nomas maksu. Ja nomas maksu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka 

nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks 
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papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 

120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20. punktu 

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

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

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

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  Mednieku biedrību “Vīpietis”, 

reģistrācijas Nr.40008163518 par pašvaldības telpu nomu adresē “Vālodzīte”, Vīpe, Vīpes  

pagastā, Krustpils novadā ar kopējo  telpas platību 4 m2, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus 

noteikumus: 

1.1. nomas maksas apmērs mēnesī 0.29 EUR/m2 bez PVN; 

1.2. nomas mērķis – nodrošināt biedrības darbību; 

1.3.nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu; 

1.4.papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā- siltumapgādes, elektrības, 

ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksās  proporcionāli aizņemtai 

platībai. 

1. Uzdot Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai slēgt telpu nomas līgumu ar  telpas nomnieku, 

ievērojot l. punktā noteiktos izcenojumus, iekļaujot nomas līgumā neatkarīga vērtētāja 

apmaksājamo atlīdzības  summu 84,00 EUR bez PVN, līguma slēgšanu veicot pēc 

Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojuma saņemšanas. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

42. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. Jautā P. Gravāns –  kurā datumā beidzas līguma 

termiņš? Atbild . Stupāne – 2021. gada 1. janvārī. J. Puriškevičs jautā par 1 m2 izmaksām. 

Atbild I. Stupāne. Izsakās K. Pabērzs.  

 Krustpils novada pašvaldība 2015.gada 2.martā, ir noslēgusi ar Sertificēto 

veterinārārstu Leontiju Kitovu, sertifikāta Nr.V-0124-26 līgumu par pašvaldības telpu nomu  

veterinārmedicīnas praksei telpā ar adresi “Centrs”, Atašiene, Atašienes   pagastā, Krustpils 

novadā ar kopējo platību 16,4 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar  2015.gada 25.februāra, Krustpils novada 

pašvaldība domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 23), ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 Lai noslēgtu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, Krustpils novada pašvaldība 

pieaicināja neatkarīgu vērtētāju,   iespējamās nomas maksas apmēru noteikšanai. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 

120.punktam nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas 

maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. 
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apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 21.punktam pagarinot nomas līguma 

termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 

noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto 

nomas maksu. Ja nomas maksu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka 

nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks 

papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 

120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20. punktu 

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

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

Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 

(Vladimirs Golubevs), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  sertificēto veterinārārstu Leontiju 

Kitovu, sertifikāta Nr.V-0124-26 par pašvaldības telpu nomu  veterinārmedicīnas 

praksei  par pašvaldības telpu nomu adresi “Centrs”, Atašiene, Atašienes   pagastā, 

Krustpils novadā ar kopējo platību 16,4 m2, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus 

noteikumus: 

1.1. nomas maksas apmērs mēnesī 0.52 EUR/m2 bez PVN; 

1.2. nomas mērķis – nodrošināt veterinārmedicīnas praksi; 

1.3.nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu; 

1.4.papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā- siltumapgādes, elektrības, 

ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksās  proporcionāli aizņemtai 

platībai. 

2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai p.i. slēgt telpu nomas līgumu ar  telpas 

nomnieku, ievērojot l. punktā noteiktos izcenojumus, iekļaujot nomas līgumā 

neatkarīga vērtētāja apmaksājamo atlīdzības  summu 84,00 EUR bez PVN, līguma 

slēgšanu veicot pēc Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojuma 

saņemšanas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

43. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Vīpes pagastā 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība 2015.gada 2.martā,  ir noslēgusi ar Anitu Eglīti – ģimenes 

ārsti līgumu par pašvaldības telpu nomu  ārstu praksei praksei telpā ar adresi “Neretas 6”, 

Vīpe, Vīpes   pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 24,1 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar 2015.gada 25.februāra, Krustpils novada pašvaldība 

domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 5., 26), ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 Lai noslēgtu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, Krustpils novada pašvaldība 

pieaicināja neatkarīgu vērtētāju,   iespējamās nomas maksas apmēru noteikšanai. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 

120.punktam nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas 

maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. 

apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 21.punktam pagarinot nomas līguma 

termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 

noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto 

nomas maksu. Ja nomas maksu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka 

nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks 

papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 

120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20. punktu 

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

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

Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 

(Vladimirs Golubevs), Krustpils novada dome nolemj: 
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1.Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  Anitu Eglīti – ģimenes ārsti, iestādes kods 

110000008 par pašvaldības telpu nomu  ģimenes ārsta  praksei  par pašvaldības telpu nomu 

adresi Neretas 6”, Vīpe, Vīpes   pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 24,1 m2, uz pieci 

gadi, ievērojot sekojošus noteikumus: 

1.  nomas maksas apmērs mēnesī 0.52 EUR/m2 bez PVN; 

2.  nomas mērķis – nodrošināt ģimenes ārsta  praksi; 

3. nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu; 

4. papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā- siltumapgādes, elektrības, 

ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksās  proporcionāli aizņemtai platībai 

2.Uzdot Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai, iekļaujot nomas līgumā neatkarīga vērtētāja 

apmaksājamo atlīdzības  summu 84,00 EUR bez PVN, līguma slēgšanu veicot pēc 

Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojuma saņemšanas. 

3.Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

44. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Mežāres pagastā  

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā J. Puriškevičs par 1 m2 izmaksām, atbild I. Stupāne – to 

nosaka sertificēts vērtētājs. J. Puriškevičs izsakās, ka Mežārē ir labas un izremontētas telpas, 

bet Vīpē sen nav bijis remonts. Informē I. Stupāne, ka Mežārē nav veikta pilnā inventarizācija 

telpām. Izsakās P. Gravāns par telpu stāvokli un telpu vērtējumu. Atbild I. Stupāne – nomas 

maksas telpām ir līdzvērtīgas. Izsakās J. Puriškevičs par telpu paltību. Izsakās K. Pabērzs – 

kamēr nav veikta inventarizācija, nevar noslēgt līgumu. Informē I. Stupāne – ja ģimenes ārta 

prakses vieta nav reģistrēta NVD, tad nesaņem kompensāciju telpu nomas izmaksām. Izsakās 

P. Gravāns  - pēc kādas formulas veikti vērtējuma aprēķini? Informē K. Pabērzs. Izsakās I. 

Stupāne par 1m2 izmaksām. A. Vetere informē, ka nevaram apstrīdēt sertificēta vērtētāja 

vērtējumu. Informē K. Pabērzs, ka vēlreiz vērtētājs nenovērtēs savādāk. J. Puriškevičs jautā 

vai ģimenes ārsts būs ar mieru maksāt aptuveni 40 EUR par nomu? Izsakās V. Golubevs. 

Izsakās J. Puriškevičs, P. Garvāns, A. Vetere. J. Puriškevičs izsakās par vienlīdzīguma 

principu. Ziņo K. Pabērzs – Mežāres pagasta pārvalde nesaņem neko no valsts par prakses 

vietas nodrošināšanu. Jautā P. Gravāns – kad slēgs līgumu? Atbild I. Stupāne – 18. februārī 

beidzas līguma termiņš. Izsakās K. Pabērzs un J. Puriškevičs. V. Golubevs izsakās par 

veterinārsta privātprakses telpu nomas maksu. Informē I. Stupāne. Izsakās A. Vetere - vai 

ģimenes ārsts būs ar mieru maksāt doto summu?I. Stupāne informē, ka samazināt nomas 

maksu nevaram, var vienīgi samazināt ģimenes ārsta prakses vietas izmantojamo telpu 

platību. V. Golubevs informē, ka ģimenes ārsta prakses telpās ir 3 istabas. Izsakās N. 

Mitrofanova. P. Gravāns iesaka vienoties par telpu skaita samazinājumu ar ģimenes ārsti, 

slēdzot nomas līgumu. Izsakās I. Stupāne un N. Mitrofanova. 

Krustpils novada pašvaldība 2016.gada 19.februārī,  ir noslēgusi ar Līgu Martuzāni – 

ģimenes ārsti līgumu par pašvaldības telpu nomu  ārstu praksei telpā ar īpašuma nosaukumu/ 

adresi  “Mežāres centrs”/“Druvasnieki  16A”, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils novadā ar 

kopējo platību 71,9 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar 2016.gada 18.februāra, Krustpils novada pašvaldība 

domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 3., 28), ir spēkā līdz 2021.gada 18.februārim. 

 Lai noslēgtu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, Krustpils novada pašvaldība 

pieaicināja neatkarīgu vērtētāju,   iespējamās nomas maksas apmēru noteikšanai. 



Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 

120.punktam nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas 

maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. 

apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 21.punktam pagarinot nomas līguma 

termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 

noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto 

nomas maksu. Ja nomas maksu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka 

nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks 

papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 

120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20. punktu,  

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

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Mārtiņš Felss, Vija Stiebriņa), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 4 (Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs), Krustpils novada dome nolemj: 

Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  Līgu Martuzāni – ģimenes ārsti, iestādes 

kods 566900002 par pašvaldības telpu nomu  ģimenes ārsta  praksei  par pašvaldības telpu 

nomu adresi Mežāres centrs”/“Druvasnieki  16A”, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils 

novadā ar kopējo platību 71,9 m2, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus noteikumus: 

3.1. nomas maksas apmērs mēnesī 0.44 EUR/m2 bez PVN; 

3.2. nomas mērķis – nodrošināt ģimenes ārsta  praksi; 

3.3.nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu; 

3.4.papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā- siltumapgādes, elektrības, ūdensapgādes, 

kanalizācijas tiešās izmaksās  proporcionāli aizņemtai platībai. 

4. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai, iekļaujot nomas līgumā neatkarīga vērtētāja 

apmaksājamo atlīdzības summu 84,00 EUR bez PVN, līguma slēgšanu veicot pēc 

Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojuma saņemšanas. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

http://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/297295#p11
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

45. 

Par grozījumiem konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens 

biznesā” nolikumā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē V. Salmiņa par nepieciešamajām izmaiņām nolikumā. 

  Konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” komisija 

vienojās, ka nepieciešams izdarīt grozījumus konkursa nolikumā.   

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

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

Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, 

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

novada  dome nolemj: 

1. Izdarīt konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

nolikumā šādus grozījumus: 

1.1.  izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

 “3. Konkursa īstenošanai kalendārajā gadā tiek piešķirts finansējums 12000 EUR 

(divpadsmit tūkstoši euro) apmērā no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.”; 

1.2. izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.2. Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 

29. kabinetā), iepriekš piesakoties pa tālruni: 26183839 vai elektroniski rakstot 

vita.salmina@krustpils.lv”;  

1.3. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:  

“10. Pašvaldība 1 (vienu) reizi gadā Konkursa ietvaros var rīkot semināru par 

saimnieciskās darbības uzsākšanas vai attīstības tiesiskajiem, grāmatvedības un citiem 

jautājumiem, pieaicinot dažādus ekspertus..”;   

1.4.  papildināt 16.punktu ar 16.6.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:  

“16.6. izmaksas dzīvnieku un viengadīgo augu iegādei, tādu pamatlīdzekļu 

iegādei, kuri saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.”;  

1.5.izteikt 31.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

“31.1.Pretendentam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas līdz Pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām ir tiesības uzdot Komisijai jautājumus par šī nolikuma prasībām un 

Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidā sūtot e-pastu uz adresi 

vita.salmina@krustpils.lv ar norādi Konkursam “Lēciens biznesā”. Ja jautājums tiek 

saņemts vēlāk, Komisijai ir tiesības uz to neatbildēt.” 

1.6.izteikt 55.punktu sekojoša redakcijā:  

“55. Finansējuma apguves maksimālais termiņš ir 9 (deviņi) mēneši no Līguma 

noslēgšanas brīža.” 

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

 

Sēdi slēdz plkst. 11.25 

 

Sēdes vadītājs  K. Pabērzs 
28.01.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 
28.01.2021.  



 

 

 
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 27. janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 1, 6.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/2 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 

 Krustpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un  

 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par 

maznodrošinātu Krustpils novadā. 

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 360 euro pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

3. Mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un materiālā 

stāvokļa atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam izvērtē Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra 

saistošos noteikumus Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 

 

  

mailto:novads@krustpils.lv


 
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 27. janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 1, 6 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/2 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Krustpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Likuma 14. panta 

sestajā daļā noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama 

persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 

nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni, kuru nosaka pašvaldības domes 

saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normas. 

Izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā. Likuma 33.pants nosaka minimālo 

ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai, 

trešā daļa nosaka, ka maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra 

pašvaldība ne augstāku par 436 euro pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro 

pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par 

272 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek noteikts jauns ienākumu līmenis Krustpils 

novadā deklarētajām personām, lai izvērtētu 

mājsaimniecības locekļu ienākumus un materiālo 

stāvokli atzīšanai par maznodrošinātu.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nosakot jaunu ienākumu līmeni atzīšanai par 

maznodrošinātu, 2021.gada budžeta izdevumi 

paredzami līdzvērtīgi 2020.gada izdevumiem 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests. 

mailto:novads@krustpils.lv


6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils 

novada pašvaldības  tīmekļvietnē. 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 

 


