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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

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

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

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Stars (no darba kārtības 3. jautājuma), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Administratīvās nodaļas vadītāja 

Līga Garkalne, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja 

Nadežda Mitrofanova, Attīstības nodaļas vadītāja Solvita Čandere, Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Justīne Iie, Datortīklu uz IS speciāliste Anita Dzenuška. 

 

Sēdē nepiedalās 

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

 

 

1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai 

izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā  saistībā ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī  

mailto:novads@krustpils.lv


3. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vasarāji”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Graši”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5. Par nekustamā īpašuma “Avenītes”,  Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles 

rezultātu un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu  

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

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

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

11. Par kustamas mantas  izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu  

12. Par pašvaldības kustamās mantas otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

13. Par izmaiņām konkursa „Lēciens biznesā” vērtēšanas komisijā  

 

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

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

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

novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Ziņojums 

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

4. Par nomas līguma pārslēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā  

5. Par nomas līguma pārslēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pagastā  

6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

7. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

8. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku 

pagastā Sandras Ziediņas atbrīvošanu no amata  

9.  Par ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju  

10.  Par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu  

11.  Par ziedojuma pieņemšanu  

12.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

13.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

14.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

15.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

16.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

17.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

18.  Par zemes ierīcības projekta „Oglenieku Lauki” apstiprināšanu  

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

20. Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai 

izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā  saistībā ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī  

21. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vasarāji”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

22. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Graši”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  



23. Par nekustamā īpašuma “Avenītes”,  Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles 

rezultātu un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu  

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

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

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

29. Par kustamas mantas  izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu  

30. Par pašvaldības kustamās mantas otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

31. Par izmaiņām konkursa „Lēciens biznesā” vērtēšanas komisijā  

 

 

2. 

Ziņojums 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par Krustpils novada Variešu un Mežāres pagastu 

katlu māju modernizācijas procesu. Notiks tikšanās ar Austrijas uzņēmuma “Kargesner” 

pārstāvi, tiks atsūtīts piedāvājums. Šie katli pieļauj mitro šķeldu, tas pazemina ražību, bet tas ir 

arī dārgāks. Latvijā nav “lielo” katlu māju, ir tikai līdz 100 kW, tādēļ piedāvā atlaidi. Tuvākais 

līdzīga tipa katls  tiks uzstādīts  Mārcienas muižā, “lielās” katlu mājas šobrīd nav Latvijā, tuvākā 

ir Igaunijā, kur šobrīd nav iespējas aizbraukt un aplūkot klātienē.  

R.Spēks ziņo par esošo situāciju p/a “Jaunāmuiža” – notika preses konference ar masu 

mediju pārstāvjiem, tika sagatavoti un saņemti jautājumi no masu mediju puses. 

Turpinās vakcinācija pansionātā, 17. februārī tiks vakcinēti aptuveni 70 cilvēki. Pirmajā 

vakcinācijas posmā bija mazāks vakcinēto skaits. 

Izpilddirektors informē par pārtikas kuponiem skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību 

skolās, bet deklarēti Krustpils novadā – kuponi tiks dalīti par periodu no 2020. gada novembra 

līdz 2021. gada februāra beigām, kopumā 3 kuponi par summu 20 EUR, t.i. 60 EUR. Tiklīdz 

būs noslēgti līgumi, tad arī dalīs kuponus.  Pagastu pārvalžu vadītājiem nodos kuponus un viņi 

tālāk organizēs kuponu piegādi skolēniem. 

Noslēgti iepirkumi – „Mērniecības pakalpojumi Krustpils novada pašvaldībā” un 

„Krustpils novada pašvaldības autoceļu periodiskie uzturēšanas darbi vasaras periodā”. Notiek 

dokumentu pārbaude pie iepirkuma „Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības 

apdrošināšana”. Pašvaldības autotransporta remondarbu iepirkumā pieteikušies “Eiroserviss” 

un “Osmar”. 

Uz IUB uz pārbaudi nosūtīts iepirkums par ūdensskaitītājiem, pēc saskaņošanas tas tiks 

izsludināts. Baltkrievijas projektam 3. reizi sludinās iepirkumu par  gatora iegādi. Izsludina arī 

zivju mazuļu iepirkumu. 

V. Stiebriņa jautā par veselības apdrošināšanu pašvaldības darbiniekiem. Atbild R. 

Spēks. Informē I. Stupāne par veselības apdrošināšanas iepirkuma procedūru. 

V. Stiebriņa jautā par skolu situāciju. Atbild K. Pabērzs – valdībā lēmumi pagaidām nav 

pieņemti. Viss atkarīgs no saslimstības koeficienta pašvaldībā – ja ir zem 200, tad iespējams 

varētu atsākt mācības klātienē, nodrošinot visas epidemioloģiskās prasības skolās. Mūsu 

pašvaldība ir uz robežas, vienu dienu ir zem 200, otru dienu - virs 200. Bet ir daudz neskaidrību. 

Jo skaitlis var mainīties katru dienu. Ar vecāku padomes ierosinājumu, piekrišanu varētu lemt, 

kuras klases atsāks mācības klātienē. Varētu atgriezties arī visi bērni, bet būs jānodrošina visas 

nepieciešamās prasības. Par Krustpils pamatskolu ir atsevišķa saruna, jo skola atrodas citā 

pašvaldības teritorijā, kurā ir lielāks saslimstības koeficients. Cerēsim, ka vismaz mazās klases 

varētu atgriezties skolās. Jo gan vecāki, gan skolēni, gan skolotāji ir noguruši.   



 

3. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne.  

 Krustpils novada pašvaldība 2016.gada 29.martā,  ir noslēgusi ar Ritu Latkovsku līgumu 

par pašvaldības telpu nomu  ģimenes ārsta un kardiologa praksei telpā ar adresi “Centrs”, 

Atašiene, Atašienes   pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 78,1 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar  2016.gada 29.marta, Krustpils novada pašvaldība 

domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 23), ir spēkā līdz 2021.gada 28.martam. 

 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 parejas noteikumu 20. punktu 

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

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1.Pagarināt ar 2021.gada 29.martu, ar  Ritu Latkovsku – ģimenes ārsti, kardiologu, iestādes 

kods 701800003,  noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu – 

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


īpašumā ar nosaukumu “Centrs”, Atašiene, Atašienes  pagastā, Krustpils novadā ar kopējo 

platību 78,1 m2, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus noteikumus: 

1.1. nomas maksas apmērs mēnesī 0.43 EUR/m2 bez PVN; 

1.2.nomas mērķis – nodrošināt ģimenes ārsta un kardiologa 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 vadītāja 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.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. 

Par nomas līguma pārslēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne – 2009. gadā kooperatīvajai sabiedrībai ir noslēgta 

abpusēja vienošanās, uz kā pamata tika nodotas bezatlīdzībā  lietošanā pašvaldībai bērnu 

dārza telpas. Uz pašreizējā normatīvā regulējuma, telpu nomas līgumi nedrīkst būt ilgāki par 

30 gadiem, tādēļ ir jāgroza beztermiņa līgums, uz kā pamata veic ierakstu zemesgrāmatā, 

vērtēšanu un nosaka telpu nomas maksu. Normatīvā bāze paredz izmaiņas, pēc kura nosaka 

maksimālo nomas termiņu un nomas maksu.  

 Izsakās P. Gravāns – informē par vēl vienu vienošanos, pēc kura kooperatīvā sabiedrība 

maksā par komunālajiem pakalpojumiem. Līguma izmaiņas var būt tikai uz abpusējo 

vienošanos. Izsakās I. Stupāne – kad nodeva bezatlīdzībā, nebija runa par īpašumu maiņu. 

Tādēļ tas nav līdzvērtīgi juridiskai maiņai. Izsakās P. Gravāns par telpu platību. Komentē K. 

Pabērzs – jārod risinājums, komunālie pakalpojumi tiek maksāti, bet jānokārto telpu nomas 

maksājumi. Aptuveni 8 EUR mēnesī. Piebilst P. Gravāns - dod darbu patstāvīgi 4 cilvēkiem 

pagastā  un aptuveni 60 cilvēkiem novadā, kas piegādā produkciju “Preiļu sieram”. Izsakās 

A.Vetere – vai varam juridiski sniegt atlaides? Komentē I. Stupāne – ir bijuši līdzīgi gadījumi. 

Jautā K. Pabērzs – vai varam juridiski sniegt atlaides uzņēmumam? Atbild I. Stupāne – vienīgi 

ja pašvaldība sniedz atbalstu. Jautā K. Stars – kā varam sakārtot abpusēji šo jautājumu, vai 

noteikti šodien jāpieņem lēmums? Atbild K. Pabērzs.  

I. Stupāne – nevar izdalīt tik mazu telpu no telpu grupas kā atsevišķu telpu, lai noformētu 

kā maiņu kā īpašums pret īpašumu. Jautā P. Gravānns – vai neko neizsaka, ka telpas ir 

ierakstītas zemesgrāmatā uz "ATAŠIENE-AGRO" vārda? Atbild I. Stupāne – tiklīdz ir 

vērtējums, tad ir jānosaka nomas maksa, lai atbilstu pašreizējiem normatīvajiem aktiem. Jautā 

P. Gravāns - Kā tiek dzēsts ieraksts zemesgrāmatā? Atbild I. Stupāne – ieraksts netiek dzēsts, 

bet tiek precizēts un grozīts ar nomas termiņu. Izsakās P. Gravāns – vai to visu var pašvaldība 

vienpusēji var izdarīt? Atbild I. Stupāne – pašvaldība piedāvā šos grozījumus. Jautā K. Pabērzs 

– kas notiek, ja nepieņem šos grozījumus? Atbild I. Stupāne – nav pamats nepieņemt, jo abpusēji 

tiesiski jārīkojas abām pusēm. K. Pabērzs iesaka atlikt lēmuma pieņemšanu. Atbild I. Stupāne 

– kādam vienalga būs jārisina šis jautājums. Izsakās P. Gravāns . K. Pabērzs – vai biedrība ir 

informēta par mūsu piedāvājumu? Atbild P. Gravāns – pagaidām nav iepazīstinājis, bet 

informējis, ka nomas maksa varētu būt aprēķināta. Izsakās K. Pabērzs - ierosina atlikt šo 



jautājumu, kamēr iegūs citus risinājumus. Jautā V. Stiebriņa – ko iegūst, ja atliek šo jautājumu? 

Atbild K. Pabērzs. Izsakās K. Stars –iegūs cieņu no iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, 

pašvaldībai ir bijis lielāks ieguvums, iesaka atlikt jautājumu un juridiski nokārtot lietas par 

atlaides piemērošanu, jābūt sarunai ar otru pusi klātienē, izrunāt situāciju, nevis vienkārši 

nosūtīt domes sēdes izrakstu. Ziņo P. Gravāns – šis ir sabiedriskais labums, ko gūst no 

uzņēmējdarbības. K. Pabērzs jautā vai deputāti piekrīt jautājuma atlikšanai. Izsakās P. 

Gravāns, V. Stiebriņa. Komentē A.  Vetere – uzņēmums darbojas uz peļņas gūšanu.  Izsakās P. 

Gravāns – mēs esam tiesību pārņēmēji no pagastu padomes laikiem. I. Stupāne piekrīt tam ,bet 

informē, ka likumdošana mainās, nav bijusi komunikācija sarunas veidā, bet nevaram mainīt 

termiņus, esošo lietu gaitu, runājot par cipariem – runās ar kooperatīvo sabiedrību, bet 

vērtējuma cipars nemainīsies, lēmums būs tāpat jāpieņem. K. Pabērzs rosina atlikt jautājumu, 

izrunājot ar otru pusi doto situāciju. Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par lēmuma 

projekta  atlikšanu. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir tiesību un saistību pārņēmējs Atašienes pagasta padomes 

2009.gada 19.jūnija,  noslēgtam nomas līgumam Nr.2009/01 ar Jēkabpils rajona piensaimnieku 

kooperatīvā sabiedrība "ATAŠIENE-AGRO" par pašvaldības telpu nomu telpā ar adresi 

“Centrs”, Atašiene, Atašienes   pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 13,8 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar  2009.gada 19.marta, Atašienes pagasta pašvaldība 

domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 18), ir spēkā uz nenoteiktu laiku vai arī līdz nomnieka 

saimniecības darbības izbeigšanai. 

 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.  

2009.gada 19.jūnijā noslēgtā līguma darbības termiņš ir grozāms, uz noteiktu 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.  

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


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 parejas noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot par lēmuma atlikšanu ar 9 balsīm "Par" (Dace Vītola, Elīna Serkova, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Daina Kalve), "Atturas" – 1 (Aija Vetere), lēmums 

ATLIKTS. 

 

5. 

Par nomas līguma pārslēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

   Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. Jautā K. Stars – kāda bija iepriekšējā telpu 

nomas maksa?Atbild I. Stupāne. Komentē K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība ir 2016.gada 21.jūnijā ir noslēgusi nomas līgumu ar  

ģimenes ārsti Līgu Kalvāni par pašvaldības telpu nomu  telpā ar adresi “Kalmītes”, Spunģēni, 

Krustpils  pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 47,5 m2. 

 Nomas līgums noslēgts saskaņā ar 2016.gada 20.jūnija, Krustpils novada domes  

lēmumu (protokols Nr.10., 9), ir spēkā līdz 2021.gada 20.jūlijam. 

 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.  

2009.gada 19.jūnijā noslēgtā līguma darbības termiņš ir grozāms, uz noteiktu 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.  

http://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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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 parejas noteikumu 20. punktu 

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

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Vladimirs Golubevs), Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Ar 2021.gada 21.jūliju pagarināt 2016.gada 21.jūlija noslēgto telpu nomas līgumu, ar  

ģimenes ārsti Līgu Kalvāni par nedzīvojamo telpu nomu – īpašumā ar nosaukumu “Kalmītes”, 

Spunģēni, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 47,5 m2, uz pieciem gadiem, 

ievērojot sekojošus noteikumus: 

1.1.nomas maksas apmērs mēnesī 0.55 EUR/m2 bez PVN; 

1.2. nomas mērķis – ģimenes ārstes praksei; 

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 Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai slēgt telpu nomas līgumu ar  telpas nomnieku, 

ievērojot lēmumā 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.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

   Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Izskatot 2021.gada 2.februārī, Mežāres pagasta pārvaldē saņemto Vārds Uzvārds  

(turpmāk- Iesniedzēja), pārsūtītu un reģistrētu Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 

9.februārī uzd.Nr.2021-UZD-KNP-54497, 8:31, iesniegumu kurā, Iesniedzēja lūdz piešķirt 

dzīvokli pēc adreses adrese, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Mežāres  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītājas saskaņojumu,   piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 

nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 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,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  12.panta 

pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

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

novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā Vārds Uzvārds, uz dzīvokli pēc 

adreses adrese, Mežāres  pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres 

līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

dzīvojamo telpu īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja 

Vārds Uzvārds, neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, 

šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas 

citai personai.  

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar Vārds Uzvārds un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parāda.  

 

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. 

 

      
7. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Ziņo K. Pabērzs.  

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

Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar vienu murdu Kūku pagastā Daugavas upē 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, Elīna 

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

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

nav ,  Krustpils novada dome nolemj: 



 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam Vārds Uzvārds, personas kods [..], dzīvo 

adrese, 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 nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

civilās aizsardzības dienestam. 

 
 
 

8. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku 

pagastā Sandras Ziediņas atbrīvošanu no amata 

 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā E. Serkova. Atbild K. Pabērzs. Izsakās V. Stiebriņa. Komentē K. 

Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 09.februārī ar reģistrācijas Nr.2.1-30/21/363 

saņemts Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku 

pagastā Sandras Ziediņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku pagastā amata 2021.gada 10.martā 

pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Krustpils novada 

pašvaldības Darba koplīguma 29.punktu.  

Krustpils novada pašvaldības Darba koplīguma 29.punkts nosaka, ka darbinieks  

uzteikumu var atsaukt ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas pirms uzteikuma norādītā termiņa. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Krustpils novada 

pašvaldības Darba koplīguma 29.punktu, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot Sandru Ziediņu no Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces, 

bāriņtiesas locekles Kūku pagastā amata 2021.gada 10.martā, ja saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības Darba koplīguma 29.punktu, ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas 

pirms uzteikuma norādītā termiņa netiek atsaukts uzteikums.  

2. Izmaksāt Sandrai Ziediņai visas naudas summas, kas viņai pienākas saskaņā ar darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu 2021.gada 10.martā.  

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

  



 
9. 

Par ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

   Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru 

kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs” un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu,  

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

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

1.1.  Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks; 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Renerts; 

1.2.2. administratīvās nodaļas juriste Ilze Stupāne; 

1.2.3. finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede Jeļena Frolova; 

1.2.4. administratīvās nodaļas datortīklu un IS administrators Jurijs Izotovs.  

2. Komisija, veicot savus pienākumus, ja nepieciešams, var pieaicināt attiecīgās jomas 

speciālistus. 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš pieņemtos Krustpils novada pašvaldības 

domes lēmumus par ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

10. 

Par Variešu pagasta vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un atrašanās vietas maiņu    

 

Ziņo K. Pabērzs – skolas telpās paaugstināts risks, jo arī vasarā bērni apmeklē bērnu 

dārzu. Jānodrošina interneta piekļuve jaunajā adresē, bet sazinoties ar datorspeciālistiem, tika 

ziņots, ka  tas tiks ierīkots. Izsakās E. Serkova – būtu nepieciešama plašāka informācija par 

iecirkņa vietas izmaiņām, lai iedzīvotāji ir informēti par vēlēšanu iecirkņa jauno atrašanās 

vietu. Komentē K. Pabērzs – pašvaldību vēlēšanās būs iespēja vēlētājiem balsot jebkurā no 

topoša novada iecirkņiem. 

Izvērtējot telpu piemērotību vēlēšanu iecirkņa vajadzībām un ņemot vērā vīrusa infekcijas 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, kas paredz, ka vēlēšanu iecirkņi izvietojami pēc 

iespējas plašākās telpās ar labu ventilāciju vai iespēju tās regulāri vēdināt, kā arī tādā skaitā, lai 

pēc iespējas mazinātu vēlētāju drūzmēšanos, ir ierosinājums vēlēšanu iecirknim Nr. 515 mainīt 

atrašanās vietu un nosaukumu no “Variešu pagasta pārvalde, Variešu sākumskola, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads” uz “Variešu kultūras nams, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads”. 

Ņemot vērā izmaiņas vēlēšanu procedūrās, nodrošinot iespēju vēlētājiem balsot 

jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī un noteikto garāko vēlēšanu iecirkņu darba laiku 

iepriekšējās balsošanas dienās, vēlētājiem 2021.gada pašvaldību vēlēšanās netiek pasliktinātas 

viņu iespējas nobalsot. 



Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta 

trešo daļu vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pašvaldības domes priekšlikuma 

apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, 

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

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Mainīt vēlēšanu iecirknim Nr. 515 nosaukumu un atrašanās vietu - Variešu kultūras 

nams, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads.     

2.Iesniegt Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas vēlēšanu iecirkņu sarakstā  

apstiprināšanai Centrālai vēlēšanu komisijai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai. 

 

 

11. 

Par ziedojuma pieņemšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. Jautā P. Gravāns – kādi ir datori? Atbild I. Jaševs 

– stacionārie. Izsakās R. Spēks.  A. Dzenuška informē, ka ar šiem datoriem atjaunos Atašienes 

Brāļu Skrindu vidusskolas datorklasi. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts AS “SEB banka” ziedojuma līguma projekts par 

lietotas datortehnikas - desmit datoru un desmit monitoru ziedojumu. Ziedojuma vērtība 

atbilstoši datortehnikas novērtējumam ir 1600 EUR.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19., 27. punktu, 

likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta sesto daļu, 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – 1 (Kornēlija Brūniņa), "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Pieņemt ziedojumu - lietotu datortehniku no AS “SEB banka” 1600 EUR vērtībā ar 

mērķi izmantot Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām. 

2. Noslēgt ziedojuma līgumu ar AS „SEB banka”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

      Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

   Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 15.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 



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

no 2009.gada 21.aprīļa ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma “adrese, Krustpils novads no 2020.gada 27.oktobra īpašniece ir 

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 2.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

15.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/63 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 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

novada 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
 

 

13. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 14.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieka Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds. 

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

no 2018.gada 12.novembra ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads, norādot tiesisko 

pamatu deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – rakstveida līgums ar Vārds Uzvārds. 

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu “adrese, Krustpils novads Vārds Uzvārds 

izbeigusies saskaņā ar 2020.gada 28.decembra Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

lēmumu. Saskaņā ar minēto lēmumu nekustamā īpašuma adrese, Krustpils novads, īpašnieks ir 

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 1.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

14.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/60 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

14. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

   Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē.  

   Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 15.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 

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

no 2001.gada 9.maija ir deklarējis dzīvesvietu “adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma adrese, Krustpils novads no 2020.gada 30.oktobra īpašniece ir 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 2.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

15.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/64 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

15. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

     Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē.  

   Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 15.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 

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

no 2007.gada 6.augusta ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma adrese, Krustpils novads no 2020.gada 30.oktobra īpašniece ir 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 2.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

15.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/65 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

             

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

   Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 15.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 

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

no 2007.gada 6.augusta ir deklarējusi dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma “adrese, Krustpils novads no 2020.gada 30.oktobra īpašniece ir 

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 uzaicināta Krustpils 

novada pašvaldībā līdz 2021.gada 2.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai ir 

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

15.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/66 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
  



17. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 22.janvārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieka Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo šajā adresē nav uzturējies jau 23 gadus, un nav  nekādu 

saistību ar šo nekustamo īpašumu. 

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

no 1996.gada 15.novembra ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma adrese, Krustpils novads no 1998.gada 15.maija īpašnieks ir 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 5.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

25.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/137 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 13 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta „Oglenieku Lauki” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.02.2021. 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 1.februāra iesniegumu Nr.023-2021 par zemes ierīcības projekta 

“Oglenieku Lauki”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Oglenieku Lauki”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5670 007 0231 uzsākts pēc Z/s“Kalves”, reģistrācijas 

Nr.45404003651, juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, 

īpašnieka Gundara Kalves 2021.gada 8.janvāra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no 14 (četrpadsmit) zemes vienībām ar kopējo platību 42,63 ha. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0125– 

ar platību 9,0 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

2020.gada 18.decembra lēmumu (sēdes protokols  Nr.25, p.10  ”Par atļauju izstrādāt zemes 

ierīcības projektu Kūku pagastā /5670 008 0125, Oglenieku Lauki/”. Uz zemes vienības atrodas 

dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā 

īpašuma “Oglenieku Lauki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700080125 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 „Oglenieku Lauki”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0125 ar 

platību 9,0 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1  un 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 “Oglenieku Lauki” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0597 - ar  platību 7,4 

ha; atstājams nosaukums “Oglenieku 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 0596 – ar  platība 1,6 

ha piešķirams jauns nosaukums un adrese „Birznieki”, 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 18.decembra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 25., p. 10 “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku pagastā 

/56700080125  Oglenieku Lauku /”) un SIA “LL Projekti”, 2020.gada 1.februāra iesniegumu 

par zemes ierīcības projekta “Oglenieku Lauki” apstiprināšanu un ņemot  vērā sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena ( sertifikāts  CA Nr.0015) sagatavoto zemes ierīcības 

projektu “ Oglenieku Lauki” Kūku pagastā, Krustpils novadā,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Elīna Serkova, Juris 

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

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Oglenieku Lauki”( nekustamā īpašuma kadastra 

numurs  5670 008 0231), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 



kadastra apzīmējumu 5670  008 0125, ar platību 9,0 ha sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0597 - ar  platību 7,4 

ha; saglabāt esošo nosaukumu “Oglenieku 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 0596 – ar  platība 1,6 

ha piešķirt jaunu nosaukumu un adresi „Birznieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Atstāt 

līdzšinējo Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības tikts precizētas. 

4. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, 

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  
 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

  

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojošas adrese 

Kūku pagasts, Krustpils novads 2021.gada 10.februāra iesniegumu, īres līgumu termiņa 

pagarināšanu,   konstatēts: 

1. ar Iesniedzēju  noslēgts līgums. 

2. Iesniedzējai nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Kūku  pagasta pārvaldes vadītāja 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, Krustpils novada pašvaldība  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


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

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

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

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. 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. 

 

 

20. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas Antūžu pamatskolas izglītojamo 

 ēdināšanai izlietošanu attālinātā mācību procesa laikā 

 saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

 

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

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

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

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

27.4 2.1. un 27.4 2.2. apakšpunktu,   
 

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

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

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

dome nolemj: 
 

1. Saņemto valsts budžeta mērķdotāciju Antūžu pamatskolas uzturēšanas izdevumu 

segšanai izlietot Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanai – pārtikas paku piegādei. 

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

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

dienu: 

2.1. arodklašu izglītojamiem par laika posmu no 2021.gada 4.janvāra līdz 2021.gada 

8.janvārim; 

2.2. visiem izglītojamiem par laika posmu no 2021.gada 18.janvāra līdz 2021.gada 

27.janvārim.   

3. Pārtikas pakas piegādāt visiem Antūžu pamatskolas izglītojamiem neatkarīgi no 

izglītojamā dzīvesvietas. 

4. Uzdot Antūžu pamatskolas direktoram Ziedonim Ozoliņam organizēt pārtikas paku 

sagatavošanu un piegādi lēmumā noteiktajā kārtībā. 

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

 

 

 

 



21. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vasarāji”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.23., 9),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Vasarāji”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 7560 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieki, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 7610 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  SIA "Procents", reģistrācijas 

Nr. 40103179928. 

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

17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto 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, Elīna 

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

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

novada  dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 004 0094 ar kopējo platību 3,03 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA "Procents", reģistrācijas Nr. 40103179928 (turpmāk 

- Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 7610 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 

 

22. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Graši”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 23., 7.p.),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Graši”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 20520 EUR. 

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000600817 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks, pēc  viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 20720 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas numurs 45403030008. 



Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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 “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263, 

ar kopējo platību 9,7 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 20520 EUR. 

Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi 

bilances vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 10.jūlija  

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.janvārī, 

EUR 

Pirmās izsoles 

sākumcena 

EUR 

Otrās izsoles 

sākumcena 

EUR 

Nosolītā cena 

EUR 

              12700        3087 22800      20520        20720 

 

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, Elīna 

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

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

novada  dome  nolemj : 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Graši”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 007 0263 ar kopējo platību 9,7 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas 

numurs 45403030008, adrese: “Dižmeži”, Krustpils  pag, Krustpils novads (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 20720 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Traktortehnikas iegāde Krustpils pagasta pārvaldei. 

Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta efektīvāka Krustpils pagasta publisko 

teritoriju (veloceliņa, gājēju celiņa, pašvaldības laukumu) ikdienas uzturēšana. 

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) RV7 Pārvaldība un sadarbība Uzdevums 7.1. Nodrošināt efektīvu 

pašvaldības darbību un pakalpojumus. 

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263 ar kopējo platību 9,7 ha, atsavināšanu - 

otrajā izsolē par nosolīto cenu 20720 EUR. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu 20720  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 



23. 

Par nekustamā īpašuma “Avenītes”,  Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles rezultātu 

un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.23., 6) “Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads otrās izsoles  rezultātu un  trešās izsoles rīkošanu”, ar kuru nodeva atsavināšanai 

nekustamo īpašumu par  nosacīto cenu EUR 2100.  

Noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2021.gada 11.februāra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964, 

21.07.2020., noteiktā  

tirgus vērtība 

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena 

EUR  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

EUR 

Piedāvātā 

trešās izsoles 

sākumcena  

(-30 % 

samazinājums) 

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

Brīvā 

cena 

EUR 

1600 3000 2700 2100 906 1600 

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

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

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

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

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par pārdošanas par brīvu 

cenu rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

īpašuma pārdošanu par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17. 

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta,  32.panta trešo un 

piekto daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" 

– 1 (Vladimirs Golubevs), "Atturas" – 2 (Aija Vetere, Elīna Serkova), Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu trešo izsoli nekustamajam īpašumam  “Avenītes”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 004 0475, kopēja platībā 1400 m2 platībā un būvei. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 

5696 005 0475,  atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt pārdošanas cenu 1600 EUR. 

4.  Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads kadastra Nr. 5696 004 0475, pārdošanu par brīvu cenu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu 

iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā  viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. 

5. Ja viena mēneša laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt vairākas 

personas, uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai  apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 

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


6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 2.februārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 

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

no 2016.gada 28.septembra  ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma adrese,Krustpils pagasts, Krustpils novads no 2020.gada 20.oktobra 

īpašniece ir 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 16.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē adrese, Krustpils novads. Uzaicinājums 

2021.gada 2.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/175 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 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

novada 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 



25. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2021. gada 2.februārī saņemts nekustamā īpašuma adrese, 

Krustpils novads, īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, jo mainījies nekustamā īpašuma  īpašnieks. 

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

no 1998.gada 10.septembra  ir deklarējis dzīvesvietu adrese, Krustpils novads. 

Nekustamā īpašuma adrese, Krustpils novads no 2020.gada 20.oktobra īpašniece ir 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 16.februārim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē adrese, Krustpils novads. Uzaicinājums 

2021.gada 2.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/21/174 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 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

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

novada 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. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 
26. 

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. Jautā K. Pabērzs – kas bija atsavināšanas 

ierosinātājs? Atbild  I. Stupāne. 



Krustpils novada dome 2020.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.23., 

8), ar kuru nodeva atkārtotai atsavināšanai nekustamo īpašumu, nosakot otrās izsoles 

pārdošanas cenu 1710 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 11.februāra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964 

09.11.2020., noteiktā tirgus 

vērtība, EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena 

EUR 

Otrās 

izsoles 

sākumcena 

(-10%) 

EUR 

 

Trešās 

izsoles 

sākumcena 

(- 30 %) 

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

1000 1900 1710 1330 757 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu,  

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17. 

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

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

3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – 

nav, "Atturas" – 4 (Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs), 

Krustpils novada  dome nolemj: 

 
1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “D/s Vārpa Nr.3”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5670 001  0207, kopēja platībā 0,09  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu  1330 EUR  ar augšupejošu 

soli.  

3. Noteikt trešās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2021.gada 8.aprīlī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, 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 šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

  



 
27. 

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

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Krustpils novada dome 2020.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.23., 

10), ar kuru nodeva atkārtotai atsavināšanai nekustamo īpašumu, nosakot otrās izsoles 

pārdošanas cenu 2160 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 11.februāra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964 

09.11.2020., noteiktā 

tirgus vērtība, EUR 

Pirmās izsoles 

sākumcena 

EUR 

 

Otrās izsoles 

sākumcena -  

(-10%) 

EUR 

 

Trešās izsoles 

sākumcena – 

(-20 %) 

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

620 2400 2160 1920 74 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu,  

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17. 

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

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

3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – 

nav, "Atturas" – 4 (Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs), 

Krustpils novada  dome nolemj: 

 
1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Mežarasas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5670 008  0593, kopēja platībā 0,6623  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu  1920 EUR  ar augšupejošu 

soli.  

3. Noteikt trešās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2021.gada 8.aprīlī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, 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 šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 
28. 

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

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
 

Ziņo K. Pabērzs. I. Stupāne  lūdz deputātiem izšķirties kādu trešās izsoles sākumcenu 

norādīt lēmumā?Jautā P. Gravāns – kas ierosina atsavināšanas procesu? Atbild M. Felss. 

Deputāti ierosina norādīt 20 % samazinājumu  - 26240 EUR. 

 

Krustpils novada dome 2020.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.23., 

11), ar kuru nodeva atkārtotai atsavināšanai nekustamo īpašumu, nosakot otrās izsoles 

pārdošanas cenu 29520 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 9.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 11.februāra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964 

02.11.2020., noteiktā 

tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās izsoles 

sākumcena  

EUR 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(-10%) 

EUR 

 

Trešās izsoles 

sākumcena 

(-20%) 

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

31300 32800 29520 26240 7331 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu,  

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17. 

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

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

3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par" (Dace Vītola, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa), "Pret" – nav, "Atturas" – 5 

(Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs), 

Krustpils novada  dome nolemj: 



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

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5668 007  0238, kopēja platībā 2,98  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu  26240  EUR  ar 

augšupejošu soli.  

3. Noteikt trešās izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2021.gada 8.aprīlī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, 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 šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   

Kārlis Pabērzs. 
 

29. 

Par kustamas mantas  izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu 

 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 30.deceembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.23., 25),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības kustamā mantas -  MERCEDES 

BENZ O 303, valsts reģistrācijas numurs VR7415, reģistrācijas apliecības numurs 

AF3115697, atsavināšanu par domes nosacīto cenu 2480 EUR  t.sk PVN.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 2580 EUR kustamo mantu  nosolīja-  SIA "Farta", reģistrācijas numurs 

50103351921. 

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

17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto 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, Elīna 

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

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

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas - MERCEDES BENZ O 303, valsts 

reģistrācijas numurs  VR7415,  reģistrācijas apliecības numurs AF3115697, izsoles 

rezultātus,  kustamo mantu ieguva solītājs - SIA "Farta", reģistrācijas numurs 

50103351921 (turpmāk-Pircējs), adrese: "Saulieši", Brunavas pagasts, Bauskas 

novads, LV 3907, par pēdējo nosolīto cenu 2580 EUR t.sk PVN. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par kustamās mantas pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 

 



30. 

Par pašvaldības kustamās mantas otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.23., 25.p.),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības kustamā mantas trīs autobusu 

un traktora atsavināšanu par domes cenu, soli, nodrošinājuma naudu 10 (desmit) % no 

sākotnējas cenas, reģistrācijas naudas, skatīt tabulu: 

  

Nr. 

Marka, modelis, valsts 

reģistrācijas numurs 

Sākotnēja cena 

(EUR) t.sk.PVN 

un pašvaldības 

izdevumi 

Izsoles soli 

 (EUR) 

Reģistrācijas 

nauda (EUR) 

1 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, JJ7294, 

2400 100 50 

2 MERCEDES BENZ O 303, 

VR7415 

2480 100 50 

3 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 515, HF6387 

5360 100 50 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā.  

Izsolei reģistrējās viens dalībnieks uz  MERCEDES BENZ O 303, VR7415, (turpmāk- 

kustamā manta) pēc viena soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 2580 EUR,  kustamo mantu  

nosolījis-  SIA "Farta", reģistrācijas numurs 50103351921. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu,  

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17. 

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.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, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kornēlija Brūniņa), 

Krustpils novada  dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli sekojošai kustamai mantai: MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, valsts reģistrācijas numurs  JJ7294, reģistrācijas apliecības numurs 

AF1118918 un MERCEDES BENZ SPRINTER 515, valsts reģistrācijas numurs  

HF6387, reģistrācijas apliecības numurs AF0014383. 



2. Apstiprināt kustamās mantas trešās  izsoles sākumcenu ar 30 % (trīsdesmit procentu) 

samazinājumu, soli,  reģistrācijas maksu (ja izsoli rīko Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisija): 

 

  

Nr. 

Marka, modelis, 

valsts reģistrācijas 

numurs 

Sākotnēja cena (EUR) 

t.sk.PVN un 

pašvaldības izdevumi 

Izsoles soli 

 (EUR) 

Reģistrācijas 

nauda (EUR) 

1 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, 

JJ7294, 

2100 100 50 

2 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 515, 

HF6387 

4690 100 50 

 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

turpināt atsavināšanas procesu, sagatavot izsoles noteikumus, organizēt kustamas mantas 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām domes vārdā vai elektroniski, izmantojot vietni 

https://izsoli.ta.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 

“Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste Ilze Stupāne. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

31. 

Par izmaiņām konkursa „Lēciens biznesā”  

vērtēšanas komisijā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. Izsakās M. Felss un A. Vetere. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts domes deputāta Mārtiņa Felsa iesniegums ar 

lūgumu atbrīvot viņu no konkursa „Lēciens biznesā” vērtēšanas komisijas ar 2021.gada 

17.februāri, lai novērstu iespējamo interešu konfliktu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, konkursa 

saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai „Lēciens biznesā” nolikuma 6.punktu,  

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

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

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

dome nolemj: 

 

1. Izbeigt 2021.gada 17.februārī Krustpils novada pašvaldības domes deputāta Mārtiņa 

Felsa darbību konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai „Lēciens 

biznesā” vērtēšanas komisijā. 

2. Ievēlēt konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai „Lēciens biznesā” 

vērtēšanas komisijā Krustpils novada pašvaldības domes deputāti Elīnu Serkovu un 

Attīstības nodaļas projektu vadītāju Vitu Salmiņu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.  

 

https://izsoli.ta.gov.lv/


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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.24 

 

Sēdes vadītājs  K. Pabērzs 
22.02.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 
22.02.2021. 

 


