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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

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

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

meeting. 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Finansiste Baiba Voltmane, Jurists Ivars Jaševs, Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 

Normunds Zizlāns. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) - attaisnojošu 

iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

1. Par investīciju projekta īstenošanu 

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

darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam 

3. Par nedzīvojamo telpu nomu Krustpils pagastā 

4. Par nedzīvojamo telpu nomu Krustpils pagastā 
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1. 

Par investīciju projekta īstenošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. Izsakās K. Pabērzs un  V. Stiebriņa.. 

2021. gada 20. aprīlī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 258 “Kārtība, kādā 

izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai”. Noteikumi nosaka, ka pašvaldības var iesniegt investīciju projektus, kas vērsti 

uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas 

un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. Investīciju projekta 

kopējās izmaksas ir ne mazākas kā 30 000 EUR. 

Iepazīstoties ar normatīvā akta prasībām, ir pieņemts lēmums iesniegt investīciju 

projektu “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai”, kas 

jau, pieņemot 2021. gada budžetu, tika iekļauts investīciju plānā, kā šogad īstenojamais 

investīciju projekts, gan arī tā īstenošanai piešķirts daļējs finansējums novada budžetā. 

Investīciju projekta mērķis ir veikt Krustpils pamatskolas ēkas daļas jumta seguma un 

fasāžu atjaunošanu izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošanai un drošas vides 

nodrošināšanai. Projekta ietvaros ir plānota izglītības iestādes vēsturiskās ēkas jumta seguma 

560 m2 platībā nomaiņa un fasāžu atjaunošana. 

Šobrīd investīciju projektam ir izstrādāts būvprojekts, kā arī izsludināts iepirkums, lai 

noskaidrotu būvdarbu veicēju. 

Lai Izglītības un zinātnes ministrija izskatītu pašvaldības investīciju projektu un 

sniegtu saskaņojumu par projekta atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai 

novada attīstībai un ļautu projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē, ir nepieciešams 

saskaņojums no pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks noteikta kā 

attiecīga novada administratīvais centrs pēc 2021. gada vēlēšanām. 

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

14. panta 2. daļas 6. punktu,  

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Uzsākt investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kā arī iesniegt pieteikumu aizņēmuma 

saņemšanai. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finansistei, sadarbībā ar Attīstības nodaļu, 

sagatavot ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 258 apstiprināto projekta pieteikuma 

veidlapu.  

3. Informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt atzinumu par 

investīciju projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana energoefektivitātes 

paaugstināšanai” atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada 

attīstībai 

4. Pēc Finanšu komisijas saskaņojuma saņemšanas, līdz 10. maijam iesniegt Izglītības un 

zinātnes ministrijā projekta iesniegumu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

  



 

2. 

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

darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam 

 

 

Informē N. Zizlāns. Tika veiktas korekcijas, lai var apstiprināt ārkārtas domes sēdē. 

Izsakās K. Pabērzs un A. Vetere.  

Krustpils novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

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

“publiskas personas kapitālsabiedrībai izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju”, 

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

darbības stratēģija ir “kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu 

periodam, uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā 

peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžets”. 

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

Krustpils novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

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

lēmējinstitūcija attiecībā uz pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību -  

pašvaldības dome”. 

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

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

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

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

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

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

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

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

pārstāvim, pašvaldības finansistam un administratīvai nodaļai. 

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

Daugavieši” valdes loceklim Normundam Zizlānam. 

 

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši”,  vienotais reģ. 

nr. 45403015460, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2024.gadam uz 42 lpp. 

 

 

3. 

Par nedzīvojamo telpu nomu Krustpils pagastā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs.  

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts SIA “Ceramic with Soul” 

(turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu iznomāt nedzīvojamās telpas Nr. 28, 29, 30, 

33, 34, 40 ar kopējo platību 40,8 m2, kuras atrodas ēkā “Kalmītes”, Spunģēnos, Krustpils 

novada Krustpils pagastā. Telpas paredzēts izmantot saimnieciskās darbības veikšanai – 

keramikas dekoratīvo izstrādājumu ražošanai un keramikas meistarklases organizēšanai. 



Pašvaldība šī gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu “Par konkursa saimnieciskās darbības 

uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” rezultātu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 3.punkts), 

ar kuru atbalstīja iesniedzējas projektu un piešķīra prasīto finansējumu biznesa idejas 

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

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tādējādi paaugstinot saimnieciskās darbības aktivitāti 

Krustpils novadā, vēlams būtu noslēgt nomas līgumu ar iesniedzēju biznesa idejas pilnvērtīgai 

realizācijai.  

Iesniedzēja izteikusi vēlmi slēgt nomas līgumu uz pieci gadi un apņemas kompensēt 

pašvaldībai neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, tāpēc pašvaldībai būtu lietderīgi slēgt 

nomas līgumu ar iesniedzēju, nerīkojot Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos 

Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” minētās nomas izsoles. 

Nomas maksu atbilstoši kompetenču sertifikātiem noteica sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības slēdzienā nomas 

maksa noteikta 0,50 eiro par vienu kvadrātmetru par telpām Nr. 28, 29, 30, 33, 34 un 0,43 eiro 

par vienu kvadrātmetru par telpu Nr. 40.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lietderības apsvērumus un pašvaldības finansiālu 

līdzdalību biznesa projekta realizācijā, lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, kas atbilst vienai no pašvaldības funkcijām, līgums būtu slēdzams 

ilgtermiņā un telpas nododamas nomā, nosakot nomas maksu, kura aprēķināta atbilstoši 

normatīviem, kas nosaka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību.  

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

pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 80.punktu,  

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt SIA “Ceramic with Soul”, reģistrācijas numurs 40203303822, juridiskā 

adrese “Spunģēni 2” - 18, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202, 

telpas Nr. 28, 29, 30, 33, 34, 40 ar kopējo platību 40,8 m2, kuras atrodas ēkā ar adresi 

“Kalmītes”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “Ceramic with Soul” par nedzīvojamo telpu nomu uz 

termiņu līdz 2026.gada  31.maijam, ievērojot šādus nosacījumus: 

2.1. nomas maksa mēnesī par telpām Nr. 28, 29, 30, 33, 34 ir 0,50 eiro bez PVN par 

vienu kvadrātmetru; 

2.2. nomas maksa mēnesī par telpu Nr. 40 ir 0,43 eiro bez PVN par vienu 

kvadrātmetru; 

2.3. nomas mērķis ir saimnieciskās darbības veikšana – keramikas dekoratīvo 

izstrādājumu ražošana un keramikas meistarklases organizēšana; 

2.4. papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā - siltumapgādes, elektrības, 

ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksas proporcionāli aizņemtajai platībai. 

3. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt telpu nomas 

līgumu ar telpas nomnieku, ievērojot lēmumā noteiktos izcenojumus, iekļaujot nomas 

līgumā nomnieka pienākumu mēneša laikā no līguma noslēgšanas kompensēt 

pašvaldībai neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 84 eiro bez PVN. 

4. Telpu nomas līgumu noslēgt desmit dienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā. 

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

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 



persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) 

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

 

4. 

Par nedzīvojamo telpu nomu Krustpils pagastā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs.  

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

– iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu iznomāt nedzīvojamo telpu Nr. 41 ar platību 30,2 m2, 

kura atrodas ēkā “Kalmītes”, Spunģēnos, Krustpils novada Krustpils pagastā. Telpas 

paredzēts izmantot saimnieciskās darbības veikšanai – konditorejas izstrādājumu ražošanai. 

Pašvaldība šī gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu “Par konkursa saimnieciskās darbības 

uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” rezultātu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 

3.punkts), ar kuru atbalstīja iesniedzējas projektu un piešķīra prasīto finansējumu biznesa 

idejas realizācijai. Lai iesniedzēja mēneša laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās dienas 

noslēgtu līgumu par finansējuma saņemšu, viņai pirms līguma noslēgšanas jāreģistrē 

saimnieciskā darbība Krustpils novadā. Ņemot vērā, ka viena no pašvaldības funkcijām ir 

sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tādējādi paaugstinot 

saimnieciskās darbības aktivitāti Krustpils novadā, vēlams būtu noslēgt nomas līgumu ar 

iesniedzēju biznesa idejas pilnvērtīgai realizācijai.  

Iesniedzēja izteikusi vēlmi slēgt nomas līgumu uz pieci gadi un apņemas kompensēt 

pašvaldībai neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, tāpēc pašvaldībai būtu lietderīgi slēgt 

nomas līgumu ar iesniedzēju, nerīkojot Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos 

Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” minētās nomas izsoles. 

Nomas maksu atbilstoši kompetenču sertifikātiem noteica sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzieti” (turpmāk – sabiedrība) sertificēti vērtētāji. Sabiedrības slēdzienā nomas 

maksa noteikta 0,45 eiro par vienu kvadrātmetru.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lietderības apsvērumus un pašvaldības finansiālu 

līdzdalību biznesa projekta realizācijā, lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, kas atbilst vienai no pašvaldības funkcijām, līgums būtu slēdzams 

ilgtermiņā un telpas nododamas nomā, nosakot nomas maksu, kura aprēķināta atbilstoši 

normatīviem, kas nosaka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību.  

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

pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 80.punktu,  

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

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

Vladimirs Golubevs ), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt Vārds, Uzvārds, personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese adrese, 

telpu Nr. 41 ar kopējo platību 30,2 m2, kura atrodas ēkā ar adresi “Kalmītes”, 

Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2. Slēgt nomas līgumu ar Vārds, Uzvārds par nedzīvojamo telpu nomu uz termiņu 

līdz 2026.gada  31.maijam, ievērojot šādus nosacījumus: 

2.1. nomas maksa mēnesī ir 0,45 eiro bez PVN par vienu kvadrātmetru; 

2.2. nomas mērķis ir saimnieciskās darbības veikšana – konditorejas izstrādājumu 

ražošana; 



2.3. papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā - siltumapgādes, elektrības, 

ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksas proporcionāli aizņemtajai platībai. 

3. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt telpu nomas 

līgumu ar telpas nomnieku, ievērojot lēmumā noteiktos izcenojumus, iekļaujot nomas 

līgumā nomnieka pienākumu mēneša laikā no līguma noslēgšanas kompensēt 

pašvaldībai neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 84 eiro bez PVN. 

4. Telpu nomas līgumu noslēgt desmit dienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā. 

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

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) 

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

 

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

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15. 38 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
05.05.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

 
05.05.2021. 

 


