
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2021. gada 3.jūnijā Nr. 12. 

Sēde sasaukta plkst.  14:00 

Sēdi atklāja plkst.  14:00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

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

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

meeting. 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs (tikai Zoom meeting), 

Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa  

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raimonds Spēks, finansiste Baiba Voltmane, jurists Ivars Jaševs, datortīklu un 

IS administratore Anita Dzenuška, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Komunālās 

saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Egils Jaksons, Kārlis Stars, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs (jun.), Vladimirs 

Golubevs- attaisnojošu iemeslu dēļ. 
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Darba kārtība: 

1. Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu  vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai  

2.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

3.  Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

4.  Par nekustamā īpašuma  “Aši”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5.  Par nekustamā īpašuma  “Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

7.  Par nekustamā īpašuma  “Gailenes”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

9.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

10.  Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai  

11.  Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagastam  

12.  Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai  

13.  Par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju nomaiņai  

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

atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15.  Par ziedojuma pieņemšanu  

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

atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

17.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju  pieņemšanas 

vietu izsniegšanu  

18. Par nekustamā īpašuma  “Elksnāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads  atsavināšanu 

un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 

 

1.   

Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu  

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

 

Ziņo I.Jaševs. 

Izsakās K.Pabērzs, I.Jaševs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Brīvdienu māja 

“Spilves”, reģistrācijas numurs 40203308660 (turpmāk – sabiedrība), valdes locekļa Andreja 

Dobeļa (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu atļaut sabiedrībai izveidot mazo 

alkoholisko dzērienu darītavu Iesniedzēja piederošajā īpašumā “Spilves”, Krustpils novada 

Variešu pagastā. 

Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka mazā alkoholisko dzērienu darītava ražos vīnu, 

raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts būs tikai raudzētas izcelsmes 

un pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā 

Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības 



dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas 

teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas 

vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti piederēs ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu 

komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot citu saražotos 

alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinās, ka: 

1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniegs 15000 litru 

kalendāra gadā; 

2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos 

nepārsniegs 1000 litru kalendāra gadā; 

3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniegs 1000 litru kalendāra gadā. 

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto un iesniegumā minēto 

sabiedrībai ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) 

apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma 

reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir 

tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti 

Iesniedzēja īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai sabiedrības 

dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas 

teritorijā vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos 

alkoholiskos dzērienus). 

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta pirmajai trīs prim daļai, lai 

saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko 

dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. 

Eiropas Savienības normatīvos aktos, vīns tiek pielīdzināts lauksaimniecības produktam. 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija atzinusi, ka Latvijā 

mazie alkoholisko dzērienu darītāji pārstrādā savā dārzā vai savvaļā augušos produktus 

raudzētos dzērienos un vīnā, tādējādi Latvijā ražotie augļu un ogu vīni ir pielīdzināmi 

lauksaimniecības produktiem. No iepriekš minētā izriet, ka īstenojot vienu no pašvaldības 

autonomām funkcijām - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

pašvaldībai būtu jāsekmē lauksaimniecības produktu, blakusproduktu un starpproduktu 

ražošanu un būtu jāizsniedz attiecīga atļauja.    
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta pirmo trīs prim daļu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm 

"Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Brīvdienu māja “Spilves”, reģistrācijas 

numurs 40203308660”, ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus vai pārējos 

alkoholiskos dzērienus ievērojot normatīvo aktu prasības. 

2. Atļauja izsniegta vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai īpašumā “Spilves”, Krustpils novada Variešu pagastā, ievērojot Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma 1.panta otrajā daļā noteiktās prasības un apjomu.  

3. Atļauja ir spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam. 

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

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



deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

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

 

 

2. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo  K.Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 10.maijā saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo izbeigta mutiskā vienošanās, un persona šajā adresē 

nedzīvojot.  

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

no 2017.gada 19.decembra ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu – radniecība ar Vārds Uzvārds. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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

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

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

13.maijā  “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/686 nosūtīts uz Vārds 

Uzvārds deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

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

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

dzīvesvietu”, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds Uzvārds. 

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

 

 



3. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Jautā D.Kalve, atbild K.Pabērzs, informē D.Vītola. 

 

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 14.maija sēdes lēmumiem Nr. 11.,12. (protokols Nr.11.), tika noteikta 

nomas tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56940020437 daļai  - 0,8 ha platībā un 56940020198 daļai – 0,85 ha platībā. Zemes 

lietu komisija 2021.gada 28.maijā rīkoja nomas tiesību izsoli.  

Uz zemes nomas tiesību izsoli 2021.gada 28.maijā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56940020437 daļai – 0,8 ha platībā un 56940020198 daļai – 0,85 ha platībā, 

noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot izsoles noteikumos noteiktos 

dokumentus.  

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

Zemes nomas tiesības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940020437 daļai – 0,8 

ha platībā par pēdējo solīto visaugstāko cenu nosolīja - SIA “KVītols”, reģ.nr. 45403056882, 

juridiskā adrese: “Smildziņas”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Zemes nomas tiesības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940020198 daļai – 

0,85 ha platībā par pēdējo solīto visaugstāko cenu nosolīja - SIA “KVītols”, reģ.nr. 

45403056882, juridiskā adrese: “Smildziņas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, atklāti 

balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

56940020437 daļas  - 0,8 ha platībā un 56940020198 daļas – 0,85 ha platībā zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātus: 

 

Nr.

p.k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesga

bala 

izsoles 

sākumce

na EUR 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 56940020437 0,8 56.00 10,00 SIA “KVītols”, reģ.nr. 45403056882 

nosolītā nomas maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 66,00 

2. 56940020198 0,85 59,50 10,00 SIA “KVītols”, reģ.nr. 45403056882 

nosolītā nomas maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 69,50 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “KVītols”, reģ.nr. 

45403056882, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940020437 daļas – 0,8 ha platībā 

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940020198 daļas – 0,85 ha platībā nomu.  

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem no 2021.gada 15.jūnija līdz 2027.gada 14.jūnijam.  

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

finanšu komisijas. 



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

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

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

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

 

 

4. 

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

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

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

protokols Nr. 7, 12.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Aši”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. Pašvaldības 

dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk 

– Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto 

cenu 6650 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

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

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

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

nosolīto cenu 6750 EUR nosolīja – Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība 

“KALVES”, reģistrācijas numurs 45404003651. 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot,  ar 7 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Elīna Serkova, Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas", Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

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

Nr. 5670 003 0009 ar kopējo platību 2,53 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu ieguvis 

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

numurs 45404003651 (turpmāk - Pircējs), adrese – “Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

par nosolīto cenu 6750 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

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

apstiprināšanas.  

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

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

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

savu nosolīto cenu. 

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

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



pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma  “Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 7, 15.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to 

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

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

atsavināšanu par nosacīto cenu 3500 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

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

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

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

nosolīto cenu 3600 EUR nosolīja – Atašienes pagasta V.Grandāna zemnieku saimniecība 

“Meldri”, reģistrācijas numurs 45404004784. 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

Nr. 5646 001 0020 ar kopējo platību 1,59 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Atašienes pagasta V.Grandāna zemnieku saimniecība “Meldri”, reģistrācijas 

numurs 45404004784 (turpmāk - Pircējs), juridiskā adrese: “Meldri”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, par nosolīto cenu 3600 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

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

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

pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

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

nosolīto cenu. 



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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – 

pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

6. 

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

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

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

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 17.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

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

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

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

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2500 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

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

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

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

nosolīto cenu 2600 EUR nosolīja – Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

Nr. 5670 005 0272 ar kopējo platību 0,5736 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

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

par nosolīto cenu 2600 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

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

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

pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

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

nosolīto cenu. 

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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – 

pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 



7. 

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

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

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

(sēdes protokols Nr. 7, 14.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo 

īpašumu “Gailenes”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. 

Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

atsavināšanu par nosacīto cenu 1800 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

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

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

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

nosolīto cenu 1900 EUR nosolīja – Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

Nr. 5670 008 0413 ar kopējo platību 0,3807 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

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

par nosolīto cenu 1900 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

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

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

pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

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

nosolīto cenu. 

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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – 

pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

8. 

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

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

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

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



atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.7., 19.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

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

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

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

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2550 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

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

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

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

nosolīto cenu 2650 EUR nosolīja Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5696 005 0081 ar kopējo platību 0,4961 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

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

nosolīto cenu 2650 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

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

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

pirkšanu par nosolīto cenu. 

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

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

nosolīto cenu. 

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

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

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – 

pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

9. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Jautā E.Serkova, atbild I.Jaševs 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts amats Vārds Uzvārds 

iesniegums ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils novada pašvaldības 

Kūku pagasta 504. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu darbam 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldību vēlēšanās.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

16.punkta izpratnē.  



Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības Kūku pagasta 

504. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu,  atklāti 

balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut Vārds Uzvārds savienot Krustpils novada pašvaldības amats amatu ar 

Jēkabpils novada pašvaldības Kūku pagasta 504. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu 

darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds Uzvārds ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada pašvaldības 

domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai, un varētu 

nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

 

10. 

Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai 

 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts amats Vārds Uzvārds 

iesniegums ar lūgumu, atļaut savienot pašvaldības amats  amatu ar Jēkabpils novada 

pašvaldības Kūku pagasta 504. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu darbam 2021.gada 

5.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pašvaldības dome konstatēja, ka Vārds Uzvārds ir valsts amatpersona likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās daļas 

16.punkta izpratnē.  

Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Pašvaldības amats amata savienošana ar Jēkabpils novada pašvaldības Kūku pagasta 

504. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. punktu,  atklāti 

balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis 



Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut Vārds Uzvārds savienot Krustpils novada pašvaldības amats amatu ar Jēkabpils 

novada pašvaldības Kūku pagasta 504. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu 

darbam 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

2. Vārds Uzvārds nevar paļauties uz to, ka šī atļauja būs spēkā, ja mainās tiesiskie un 

faktiskie apstākļi. Vārds Uzvārds  ir pienākums rakstiski informēt Krustpils novada 

pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai, un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

11. 

Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagastam 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Informē I.Šeinova. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Šeinova. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Šeinova. Izsakās K.Pabērzs, I.Šeinova. 

Jautā E.Serkova, atbild I.Šeinova. Izsakās V.Stiebriņa. 

 

2021. gada 1. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus caurteku atjaunošanai uz 

pašvaldības ceļiem.  

Ir nepieciešami līdzekļi 18 535 EUR apmērā. 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija 

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

1. Piešķirt līdzekļus EUR 18 535 apmērā caurteku atjaunošanai uz pašvaldības autoceļiem. 

Līdzekļus piešķirt  no nesadalītajiem līdzekļiem.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

12. 

Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild L.Zalāne. Izsakās V.Stiebriņa, L.Zalāne. 

Informē B.Voltmane. 

2021. gada 19. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores L. Zalānes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus apgaismojuma 

nomaiņai 1. un 2. stāva vestibilos un kokapstrādes darbnīcā, grīdas seguma nomaiņai 

kokapstrādes darbnīcā un divu karoga mastu nomaiņai.  

Ir nepieciešami līdzekļi 3 900 EUR apmērā. 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 



Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija 

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

1. Piešķirt līdzekļus EUR 3 900 apmērā apgaismojuma nomaiņai 1. un 2. stāva vestibilos un 

kokapstrādes darbnīcā, grīdas seguma nomaiņai kokapstrādes darbnīcā un divu karoga 

mastu nomaiņai Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

13. 

Par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju nomaiņai 

 

Ziņo R.Spēks. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Spēks, K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. paskaidro R.Spēks. 

Jautā E.Serkova, atbild N.Zizlāns. Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Spēks. Izsakās K.Pabērzs. 

 

2021. gada 20. maijā noslēdzās iepirkums KNP 2021/23 “Ūdens patēriņa skaitītāju un 

to rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un skaitītāju 

nolasīšanas pakalpojumi Krustpils novadā”. Iepirkumā piedalījās viens pretendents un 

iesniedza piedāvājumu par 69 638,45 EUR, bez PVN. 

Krustpils novada pašvaldības 2021. gada budžetā bija ieplānoti līdzekļi ūdens patēriņa 

skaitītāju nomaiņai 35 000 EUR apjomā. Lai izdarītu darbus pilnā apjomā, ir nepieciešami vēl 

papildus 49 300 EUR.  

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

14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija 

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

1. Piešķirt līdzekļus EUR 49 300 apmērā ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņai Krustpils 

novadā. Līdzekļus piešķirt  no nesadalītajiem līdzekļiem.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

 

14. 

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

atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

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

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 20.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “D/s Lauktehnika Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – 

Īpašums). Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2150 EUR. 

Īpašuma atsavināšana tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

(turpmāk – Likums) 11. panta noteiktajā kārtībā. Pieteikumu par Īpašuma pirkšanu iesniedza 

Likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā minētā persona – Vārds Uzvārds, personas kods [..], 



adrese: adrese, kurš atbilstoši Likuma 14.panta otrajai daļai pērk Īpašumu un slēdz pirkuma 

līgumu par nosacīto cenu. 

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

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

14.panta otro daļu, 30.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “D/s Lauktehnika Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5670 008 0379 ar kopējo platību 0,0757 ha atsavināšanas rezultātu, 

nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 2150 EUR (turpmāk – nosacītā cena) iegūst 

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

2. Pircējam nosacītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

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

pirkšanu. 

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

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

nosacīto cenu un nav iesniedzis iesniegumu par citu nomaksas termiņu. 

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

15. 

Par ziedojuma pieņemšanu 

Informē L.Zalāne. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021. gada 02. jūnijā saņemts SIA “LATGRAN” valdes 

locekļa M. Zvejnieka iesniegums ar lūgumu pieņemt ziedojumu mīksto rotaļlietu komplektu 

410,80 EUR (četri simti desmit euro, 80 centi) vērtībā no SIA “LATGRAN” Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām.  

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 9 balsīm "Par" (Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Pieņemt ziedojumu no SIA “LATGRAN”, reģistrācijas numurs 45403013135, mīksto 

rotaļlietu komplektu 410,80 EUR (četri simti desmit euro, 80 centi) vērtībā Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām. 

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

 

16. 



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

atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

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

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 21.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “D/s Zīlāni 53A”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums). 

Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2950 EUR. 

Īpašuma atsavināšana tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

(turpmāk – Likums) 11. panta noteiktajā kārtībā. Pieteikumu par Īpašuma pirkšanu iesniedza 

Likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā minētā persona – Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

adrese: adrese, kurš atbilstoši Likuma 14.panta otrajai daļai pērk Īpašumu un slēdz pirkuma 

līgumu par nosacīto cenu.  

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

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

14.panta otro daļu, 30.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5670 004 0671 ar kopējo platību 0,1346 ha atsavināšanas rezultātu, nekustamo 

īpašumu par nosacīto cenu 2950 EUR (turpmāk – nosacītā cena) iegūst Vārds Uzvārds, 

personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), adrese – adrese. 

2. Pircējam nosacītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  

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

īpašuma pirkšanu. 

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

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

nosacīto cenu un nav iesniedzis iesniegumu par citu nomaksas termiņu. 

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

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

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

17. 

Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju 

 pieņemšanas vietu izsniegšanu 

 

Ziņo I.Jaševs. 

 

 Krustpils novada pašvaldība (turpmāk arī – pašvaldība) 2019.gada 11.decembrī saņēma 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVBet”, reģistrācijas Nr. 50203083121 (turpmāk – 



Sabiedrība) 2019.gada 3.decembra iesniegumu pašvaldības atļaujas saņemšanai azartspēļu 

organizēšanas vietas – totalizatora vai derību likmju pieņemšanai, bingo zāles un spēļu zāles – 

atvēršanai (turpmāk – iesniegums) ēkā ar adresi “Ksaversi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, LV-5202 (turpmāk – Ēka).  

Pašvaldības dome (turpmāk arī – dome) 2020.gada 22.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 2, 1.punkts) “Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību 

likmju pieņemšanas vietu atteikumu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika atteikta atļaujas 

izsniegšana Sabiedrībai atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas 

vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Ēkā. Lēmuma pamatojumā norādot, ka Ēkas lietošanas 

mērķis ir kafejnīca, bet atbilstoši likuma prasībām šādā īpašumā pašvaldībai nav tiesību izsniegt 

atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai. 

Sabiedrība nepiekrita Lēmumam un vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu, ar kuru tai tiktu izsniegta atļauja ierīkot Ēkā azartspēļu 

organizēšanas vietu (totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietai, bingo zālei un spēļu 

zālei).  

Sabiedrība pieteikumā norādīja savus argumentus: 

1) Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktā noteiktais aizliegums, uz 

kuru atsaucās dome, organizēt azartspēles bāros un kafejnīcās ir attiecināms vienīgi uz 

situāciju, kad attiecīgajās telpās tiek veikta komercdarbība, proti, faktiski darbojas publiski 

pieejama kafejnīca vai bārs. 

Kafejnīca Ēkā vairs nedarbojas. Ēka ir piemērota azartspēļu organizēšanas vietas 

ierīkošanai. Ēkas dominējošais lietošanas veids ir kafejnīca, taču, ja tiks saņemta pašvaldības 

atļauja azartspēļu organizācijas vietas ierīkošanai, pieteicēja noslēgs nomas līgumu ar Ēkas 

īpašnieku  un veiks Ēkas labiekārtošanas darbus. 

2) Zemesgrāmatā netiek veikta uzskaite par nekustamajā īpašumā veikto 

komercdarbību. Zemesgrāmatu apliecībā norādītā informācija nenozīmē, ka telpu īpašniekam 

tās būtu jāizmanto vienīgi kā kafejnīca vai arī, ka tās faktiski tiek izmantotas kā kafejnīca. 

3) Dome nav pareizi izvērtējusi Uzņēmumu reģistra datu bāzes izrakstu, kas apliecina, 

ka Ēkā neatrodas un nedarbojas neviena Ēkas īpašnieka struktūrvienība. 

4) Pieņemot Lēmumu, dome ir pārkāpusi vispārīgos tiesību principus, tostarp, 

privātpersonas tiesību ievērošanas principu, tiesiskuma principu, tiesību normu saprātīgas 

piemērošanas principu un patvaļas aizlieguma principu. 

Rakstveida paskaidrojumā tiesai dome Sabiedrības pieteikumu neatzina, bet uzturēja 

Lēmuma pamatojumu un paskaidroja, ka Ēkas īpašniekam nav šķēršļu veikt darbības, lai 

publiskajās datu bāzēs mainītu Ēkas lietošanas mērķi (veidu) un piemērojamās tiesību normas 

nebūtu iztulkojamas tā, kā to piedāvā Sabiedrība, proti, ka gadījumā, ja lēmuma pieņemšanas 

brīdī kafejnīca nedarbojas (netiek veikta komercdarbība), tad šādās telpās būtu pieļaujams 

ierīkot azartspēļu organizēšanas vietu. Būvniecības likuma 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam. Atbilstoši datu 

bāzēs ietvertajai informācijai Ēkas lietošanas veids nav mainīts. 

Administratīvā rajona tiesa ar 2020.gada 24.septembra spriedumu Sabiedrības 

pieteikumu apmierināja, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

Sabiedrība vēlas atvērt Ēkā azartspēļu organizēšanas vietu. Atsaucoties uz Azartspēļu 

un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktu, dome argumentē, ka Ēkā atrodas kafejnīca. 

Savukārt Sabiedrība iebilst, ka Ēkā kafejnīca vairs nedarbojas. 

No zemesgrāmatu apliecības un domes paskaidrojumam pievienotajiem pierādījumiem 

par būves nosaukumu un lietošanas veidu izriet, ka Ēkā ir kafejnīca. Arī Sabiedrības iesniegtajā 



fotogrāfijā redzamais uzraksts uz Ēkas liecina, ka tur atrodas kafejnīca, tomēr Sabiedrība 

apgalvo, ka tā vairs nedarbojas. Tiesa atzina, ka Sabiedrības apgalvojumu apstiprina Ēkas 

īpašnieka sniegtā informācija. 

Domei tika pieprasīta informācija par Ēkas faktisko izmantošanu, nepieciešamības 

gadījumā veicot Ēkas apsekošanu uz vietas. Pašvaldības dome iesniedza kadastra informāciju 

par Ēku, kurā norādīts, ka Ēkas nosaukums ir “Kafejnīca” un galvenais lietošanas veids ir “1211 

– Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas”. Ēkas apsekošana netika veikta. 

Tas, ka zemesgrāmatu apliecībā ir lietots vārds “kafejnīca”, vēl nepierāda, ka tā Ēkā 

atrodas. 

Tiesa atsaucās uz Zemesgrāmatu likuma 1.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 2.pantu, kā arī uz Būvniecības likuma 9.pantā un Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija 

noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” 2.1.apakšpunktā noteikto un konstatēja, ka 

ieraksti veikti 2004.gadā, tāpēc tie var vairs nenorādīt aktuālo situāciju. 

Vērtējot aktuālo situāciju, ir jāņem vērā kadastra dati. Uzmanība ir vēršama uz būves 

galveno lietošanas veidu un nosaukumu. Ēkas galvenais lietošanas veids ir “1211 – Viesnīcas 

un sabiedriskās ēdināšanas ēkas”, kas saskaņā ar noteikumu pielikumā sniegto skaidrojumu 

norāda uz to, ka šī būve var būt, piemēram, kafejnīca. Ēkas nosaukums ir “Kafejnīca”. 

Sabiedrība ir iesniegusi pierādījumus tam,  ka  Ēkā  neatrodas  SIA “KSAVERS” 

struktūrvienība. 

Tiesa secināja, ka informācija par SIA “KSAVERS” struktūrvienību darbību nepierāda, 

ka Ēkā darbotos kafejnīca, jo neviena no struktūrvienībām vairs  nav  aktīva.  Vienlaikus  tiesa   

konstatēja,   ka   Ēkā   ir   reģistrēta   SIA “KSAVERS” juridiskā adrese, tādēļ ir loģiski, ka tur 

var tikt veikta saimnieciskā darbība. 

No Lēmuma pamatojuma izriet, ka domei nav bijis skaidrs, konkrēti kur darbojas 

motelis-bārs “Sapnis”. Ēkas īpašnieka sniegtā informācija liecina, ka Ēkā neatrodas un 

nedarbojas (neveic komercdarbību) neviena kafejnīca, bārs, restorāns vai cita veida izklaides un 

sabiedriskās ēdināšanas vieta. 

Ņemot vērā minēto, tiesa atzina, ka lietā nav pierādījumu, kas apstiprinātu to, ka Ēkā 

kafejnīca vai bārs tomēr darbojas. Atbilstoši dokumentos norādītajam Ēkā ir kafejnīca, kas 

saskaņā ar lietā esošajiem pierādījumiem vairs nedarbojas. 

Tiesa atsaucās uz Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu un 41.panta otro daļu 

un atzina, ka ir jāņem vērā lietā konstatētais fakts, ka Ēkā kafejnīca vairs nedarbojas, bet 

dokumentos esošo informāciju par Ēku ir iespējams mainīt. 

Sabiedrība ir izrādījusi gatavību atbilstoši noformēt dokumentus, ja vien būs skaidrība, 

ka tas ir vienīgais šķērslis atļaujas saņemšanai. Sabiedrība ir paskaidrojusi, ka pašvaldībai ir 

tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana Ēkā pašvaldības ieskatā var radīt 

iedzīvotāju interešu būtisku aizskārumu. Sabiedrība argumentē, ka azartspēļu organizēšanas 

vietas ierīkošana ir saistīta ar būtiskām finanšu investīcijām, kas atļaujas atteikuma gadījumā 

vairs nebūs atgūstamas. 

Tiesa norādīja, ka pārvaldes un privātpersonas saprašanos var veicināt priekšnoteikuma 

iekļaušana administratīvajā aktā. Proti, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās 

daļas 2.punktā noteikto, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma 

iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, lai panāktu administratīvā akta atbilstību 

tiesību normām. 

Atbilstoši juridiskās literatūras atziņām priekšnoteikums ir tāds nosacījums, kas ietver 

varbūtību: ja nosacījumā norādītais notiks, tad būs turpmāk paredzētās sekas, bet, ja nenotiks, – 

seku nebūs. Priekšnoteikums ietekmē administratīvā akta spēku ne tikai tādā nozīmē, ka ļauj 



konstatēt tā spēkā stāšanos vai spēka zaudēšanu, bet arī tādā nozīmē, ka administratīvā akta 

darbība var būt atkarīga no priekšnoteikuma iestāšanās. Norāde uz kādu notikumu var būt 

priekšnoteikuma sastāvdaļa, ja par nākotnē gaidāmo notikumu nav skaidri zināms, vai tas 

iestāsies (sk. Briede J. Administratīvā procesa likuma 68.panta komentārs. Administratīvā 

procesa likuma komentāri. A un B daļa. Briede J. (Zin. red.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 

677.lpp).  

Līdz ar to, ja izrādītos, ka dokumentos ietvertā informācija ir vienīgais šķērslis atļaujas 

saņemšanai, jautājums varētu tikt atrisināts, izdodot administratīvo aktu, kurā ir ietverts attiecīgs 

ierobežojošs nosacījums (priekšnoteikums). 

Lietā konstatētajos apstākļos nav samērīgi pie valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interešu vērtēšanas pāriet tikai tajā procesa stadijā, kad ir pilnībā pabeigta 

Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteikto aizliegumu vērtēšana. 

Atsaucoties uz Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, tiesa norādīja, ka, 

nosakot pašvaldības kompetenci katrā konkrētā gadījumā vērtēt valsts un konkrētās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskāruma esību un būtiskumu, pašvaldībām ir 

dota liela rīcības brīvība jautājuma izlemšanā par azartspēļu organizēšanu konkrētā vietā, jo 

pašvaldība objektīvi  vislabāk  pārzina  savas   administratīvās   teritorijas   apstākļus   (sk. 

Senāta 2017.gada 24.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-34/2017 (A420415312) 6.punktu). 

Krustpils novada dome Lēmuma pamatojumā nav veikusi valsts un attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu izvērtēšanu. Tātad vēl ir izdarāmi lietderības 

apsvērumi. 

Tiesa atsaucās uz Administratīvā procesa likuma 254.panta trešo daļu un atzina, ka 

Krustpils novada domei, lemjot par atļauju, vēl jāizdara lietderības apsvērumi, tādēļ Krustpils 

novada domei ir jāuzliek pienākums viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas 

atkārtoti izskatīt pieteicējas iesniegumu pēc būtības un izdot jaunu administratīvo aktu, ievērojot 

spriedumā konstatētos faktus un to juridisko vērtējumu. 

Tiesa vērsa uzmanību uz to, ka pieteicēja ir lūgusi atļaujas izsniegšanu ne tikai bingo 

zālei un spēļu zālei, bet arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietai. 

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punktā noteikto 

totalizatoru un derības ir iespējams organizēt gan bāros, gan kafejnīcās. 

Dome Administratīvās rajona tiesas spriedumu pārsūdzēja, bet Administratīvā 

apgabaltiesa atzina, ka Administratīvās rajona tiesas 2020.gada 24.septembra spriedumā 

ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 307.panta ceturto 

daļu, apgabaltiesa pievienojās Administratīvās rajona tiesas 2020.gada 24.septembra sprieduma 

motivācijai un sava sprieduma motīvu daļā cita starpā norādīja šādus argumentus. 

Saskaņā ar tiesu prakses atziņām likumdevējs, apzinoties sabiedrības atšķirīgo attieksmi 

pret azartspēlēm un azartspēļu negatīvo ietekmi, vēlējās līdzsvarot to personu intereses, kuri 

piedāvā azartspēļu pakalpojumus un apzināti tos izmanto, ar tās sabiedrības daļas interesēm, 

kurai šādi  pakalpojumi  nav  pieņemami  un  ir  viņu  intereses  aizskaroši  (sk. Senāta 2010.gada 

18.jūnija sprieduma lietā Nr.SKA-289/2010 8.punktu). 

Ierobežojumi pamatā ir attiecināmi uz vietām, kuras apmeklējot, var sadurties to 

personu, kurām ir atšķirīga attieksme pret azartspēlēm, intereses. Tās ir sabiedriskas vietas, 

kurās ar lielu iespējamību vienlaicīgi varētu ierasties cilvēki ar dažādām interesēm, dažādas 

cilvēku grupas, tostarp nepilngadīgas personas, kuru interese par azartspēlēm nebūtu veicināma, 

kā arī citas personas, kurām azartspēļu organizēšanas pakalpojumi nav pieņemami un ir viņu 

intereses aizskaroši, piemēram, reliģisku apsvērumu dēļ. 



Pirmās instances tiesa ir pamatoti noskaidrojusi lietā būtiskus apstākļus, proti, ka Ēkā 

vairs netiek veikta saimnieciskā darbība, arī kafejnīca vairs nedarbojas. Tāpat arī ir pamatoti 

noskaidrots Ēkas īpašnieka viedoklis par aktuālo situāciju. 

Lietā konstatētie apstākļi liecina, ka Ēkā, kurā kādreiz ir darbojusies kafejnīca, nekāda 

saimnieciskā darbība vairs netiek veikta, kā arī kafejnīcas atvēršana Ēkā netiek plānota. Līdz ar 

to, kamēr vien Ēkā nenotiek nekāda veida saimnieciskā darbība, nav arī sagaidāms, ka Ēkā 

varētu ierasties cilvēki, kuriem būtu atšķirīga attieksme pret azartspēlēm, vai nepilngadīgas 

personas, kuru interese par azartspēlēm nebūtu vēlama un nebūtu veicināma. 

Ņemot vērā šos lietā noskaidrotos apstākļus, apgabaltiesa atzīst par pareizu pirmās 

instances tiesas secinājumu, ka izskatāmajā gadījumā nav pamata vadīties tikai un vienīgi no 

dokumentos ietvertajām ziņām, jo tās vairs nav atbilstošas aktuālajai situācijai. Savukārt, ja 

piekristu domes pozīcijai, ka ir pamats ņemt vērā tikai dokumentos un publiskajos reģistros 

ietvertās ziņas, Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 8.punkta piemērošana lietā 

noskaidrotajos apstākļos izrādītos faktiskajai situācijai pilnīgi neatbilstoša, kā arī pārmērīgi 

formāla. 

Ēkā kafejnīca vairs nedarbojas, arī citā veidā Ēka netiek izmantota, tādēļ šādos apstākļos 

nav iemesla Ēku atzīt par sabiedrisku vietu (vai par kafejnīcu), uz kuru varētu tikt attiecināti 

ierobežojumi (azartspēļu organizēšana kafejnīcās). Piemērojot Azartspēļu un izložu likuma 

41.panta otrās daļas 8.punktu, ir jānorāda aktuālajai situācijai un faktiskajiem apstākļiem 

atbilstoši apsvērumi. 

Ņemot vērā minēto, domes atsaukšanās tikai uz dokumentiem un publiskajos reģistros 

pieejamajām ziņām, nav pietiekama, jo tās neatbilst aktuālajai situācijai. 

Domei ir darīts zināms, ka Ēkā tiek plānots veikt cita veida saimniecisko darbību. 

Ievērojot likumdevēja piešķirto rīcības brīvību, pašvaldības domei būtu jānoskaidro un 

jāizvērtē visi būtiskie apstākļi, kas attiecas uz Sabiedrības iecerēto darbību. 

Pirmās instances tiesa ir pamatoti vērsusi uzmanību uz to, ka pārvaldes un 

privātpersonas saprašanos var veicināt priekšnoteikumu (nosacījumu) ietveršana 

administratīvajā aktā. 

Līdz ar to, ja, no jauna izskatot pieteicējas iesniegumu, izrādītos, ka dokumentos ietvertā 

informācija ir vienīgais šķērslis atļaujas saņemšanai, jautājums varētu tikt atrisināts, izdodot 

administratīvo aktu, kurā ir ietverts attiecīgs ierobežojošs nosacījums (priekšnoteikums). 

Administratīvā apgabaltiesa nosprieda apmierināt SIA “LVBet” pieteikumu un uzlikt 

pienākumu Krustpils novada domei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas 

atkārtoti izskatīt SIA “LVBet” 2019.gada 3.decembra iesniegumu pašvaldības atļaujas 

saņemšanai un izdot administratīvo aktu, ievērojot spriedumā konstatētos faktus un to juridisko 

vērtējumu. 

Krustpils novada pašvaldības dome vērtējot Administratīvās rajona tiesas un 

apgabaltiesas argumentus nonākusi pie atziņas, ka azartspēļu organizēšana Ēkā, nerada būtisku 

valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, jo Ēkā 

vienlaicīgi nevarētu atrasties cilvēki ar dažādām interesēm, dažādas cilvēku grupas vai 

nepilngadīgas personas, kuru interese par azartspēlēm nebūtu veicināma, kā arī citas personas, 

kurām azartspēļu organizēšanas pakalpojumi nav pieņemami un ir viņu intereses aizskaroši. 

Ņemot vērā, ka dokumentos ietvertā informācija ir vienīgais šķērslis atļaujas saņemšanai 

azartspēļu organizēšanai Ēkā, tad jautājumu varētu atrisināt, izdodot administratīvo aktu, 

ietverot tajā attiecīgo ierobežojošo nosacījumu (priekšnoteikumu).     

 

 



Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. Paskaidro I.Jaševs. 

Izsakās V.Stiebriņa, I.Jaševs, K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Jaševs. 

Jautā E.Serkova, atbild I.Jaševs, informē par lēmuma pieņemšanas termiņiem. 

Izsakās V.Stiebriņa, ir pret atļaujas izsniegšanu. E.Serkova interesējas par Līvānu novada 

praksi. Atbild V.Stiebriņa. Izsakās E.Serkova. 

V.Stiebriņa uzskata, ka nedrīkst pieļaut jaunas spēļu zāles atvēršanu. E.Serkova atbalsta 

V.Stiebriņas priekšlikumu. 

Izsakās K.Pabērzs. Jautā E.Serkova, atbild A.Vetere. 

Jautā V.Stiebriņa, jautā E.Serkova, atbild A.Vetere. 

Izsakās I.Jaševs, E.Serkova, A.Vetere, K.Pabērzs, V.Stiebriņa. 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu: 

 

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

Azartspēļu un izložu likuma 42.panta otro, trešo un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 

68.panta otrās daļas 2.punktu, 

 atklāti balsojot „par” – (…. balsis), „pret”- (…. balsis), „atturas”- (…. balsis), 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LVBet”, reģistrācijas Nr. 50203083121, 

atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

attiecīgās azartspēles ēkas ar adresi “Ksaversi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads telpās. 

2. Atļauja stājas spēkā ar nosacījumu, ka pirms azartspēļu organizēšanas vietas 

atvēršanas, Ēkai publiskajās datu bāzēs, tajā skaitā, Valsts zemes dienesta kadastra 

informācijas sistēmā un Zemesgrāmatu ierakstos, ir mainīts Ēkas lietošanas mērķis (veids) un 

uz to nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi 

azartspēļu organizēšanai. 

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

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

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.”   

 

Atklāti balsojot, balsojuma rezultāts:  

• 0 balsis "Par",  

• "Pret" – 7 (Dace Vītola, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa),  

• "Atturas" – 1 (Aija Vetere) 

 

Lēmuma projekts noraidīts.  

 

 

18. 

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

atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Elksnāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 



atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 22.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Elksnāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk arī – Īpašums). 

Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 50920 EUR. 

Īpašuma atsavināšana tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

(turpmāk – Likums) 11. panta noteiktajā kārtībā. Pieteikumu par Īpašuma pirkšanu iesniedza 

Likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā minētā persona Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

adrese: adrese, kura atbilstoši Likuma 14.panta otrajai daļai pērk Īpašumu un slēdz pirkuma 

līgumu par nosacīto cenu. 

Pašvaldībā šī gada 1.jūnijā saņemts Vārds Uzvārds pilnvarotās personas, kura rīkojas 

atbilstoši pilnvarā dotajam uzdevumam, iesniegums ar lūgumu atļaut veikt Īpašuma 

pamatsummas samaksu vienu reizi gadā līdz 30.novembrim.  

Likuma 36.panta trešajā daļā noteikts, ka pārdodot publiskas personas nekustamo 

īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto 

maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un 

par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 

0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos 

nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā 

uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam. 

Īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu 

vērtības. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20.punktam pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var atsavināt 

savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 

procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas 

pašvaldība Īpašuma atsavināšanu varēs turpināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

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

14.panta otro daļu, 30.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma parejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace 

Vītola, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija 

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

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

kadastra Nr. 56460030063 ar kopējo platību 24,47 ha atsavināšanas rezultātu, 

nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 50920 EUR (turpmāk – nosacītā cena) iegūst 

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

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

atbilstoši Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam investīciju plāna 

21.punktam “Atašienes pagasta pārvaldes ēkas atjaunošana un energoefektivitātes 

paaugstināšana” (aktualizēts ar domes 27.01.2021. lēmumu, sēdes protokols Nr.1, 

5.punkts). Ilgtermiņā līdzekļi tiks izlietoti pašvaldības autoceļu uzturēšanai. 

3. Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības 

speciālistei – domes sēdes protokolētājai nosūtīt lēmumu (domes sēdes protokola 



izrakstu) apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai 

(saskaņojumam) par Īpašuma atsavināšanu, kā atbilstošu administratīvi teritoriālai 

reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 

4. Pircējam nosacītā cena jāsamaksā piecu gadu laikā līdz 2026.gada 30.jūnijam. 

5. Noslēgt Īpašuma pirkuma līgumu, kurā iekļauj nosacījumus, ka par atlikto maksājumu 

Pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par 

pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 

0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

Procentus par atlikto maksājumu jāmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša pēdējam 

datumam. 

6. Pirkuma līgumā noteikt, ka nosacītās cenas (pamatsummas) maksājumi izdarāmi vienu 

reizi gadā līdz attiecīgā gada 30.novembrim vienādās daļās, pēdējo maksājumu izdarot 

2026.gada 30.jūnijā.  

7. Pircējs var nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus 

zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu pašvaldībai.        

8. Uzdot Administratīvās nodaļas juristam Ivaram Jaševam sagatavot pirkuma līgumu ar 

lēmumā minētajiem nosacījumiem. 

9. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmuma pieņemšanas nenoslēdz Īpašuma pirkuma līgumu. 

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

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

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.10 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

04.06.2021. 

Sēdes protokolētājs                                                                             R. Ivanova 

04.06.2021. 


