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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Komunālās saimniecības 

nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, Arhīva pārvaldības speciāliste Maija Alksne, Projektu 

vadītāja Vita Salmiņa, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja I. Zalāne, Juriste I. Stupāne. 

 

Uzaicinātās personas: 

Aivars Kraps – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs; 

Arnis Veinbergs – SIA “Gallusman” valdes priekšsēdētājs; 

Vilnis Buholcs – SIA “Brēķu studenti” valdes priekšsēdētājs; 

Edgars Kamišovs - SIA “Brēķu studenti” valdes loceklis; 

Valdis Bisters -  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorants 

 

Sēdē nepiedalās:  

Deputāti: Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) – attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

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

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

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

4. Par nekustamā īpašuma “Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 
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6. Par nekustamā īpašuma “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Salas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

10. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

11. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

12. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam 

13. Par atbalstu juridiskas personas investīciju projektu īstenošanai Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā 

 

Atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

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

 

1. Par atsevišķu Krustpils novada domes lēmumu atcelšanu 

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

3. Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-6, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma “Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

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

10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Upeņi”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “D/s Lauktehnika 

48”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 

12. Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Galvāni  1”, Vīpes  pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

16. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

17. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

18. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

19. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

20. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2019. gada pārskata apstiprināšanu 



21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Ozoli” un “Palejnieku Ozolnieki” 

Kūku pagastā, apstiprināšanu 

23. Par izglītojamo neuzņemšanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 10.klasē 

2020./2021. mācību gadā 

24. Par noteikumu “Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumi” 

apstiprināšanu 

25. Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu 

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

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

28. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma“Mednieki”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads trešās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

29. Par nekustamā īpašuma “Kaļvāres”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

31. Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

32. Par nekustamā īpašuma “Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

33. Par nekustamā īpašuma “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

35. Par nekustamā īpašuma “Salas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

36. Par nekustamā īpašuma “Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

37. Par nekustamā īpašuma “Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

39. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

40. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam 

41. Par atbalstu juridiskas personas investīciju projektu īstenošanai Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā 

 

Informācija par SIA “Gallusman” plānoto investīciju projektu jaunas olu un to 

produktu ražotnes izveidi Latvijā 

 

Vilnis Buholcs – SIA “Brēķu studenti” valdes priekšsēdētājs – ziņo par Krustpils 

lidlauka teritorijas industriālo attīstību – darbojas kooģenerācijas stacija, 2019. gadā darbu 

uzsāka finiera rūpnīca “Amberbirch”. Ziņo par piebraucamo ceļu līdz lidlaukam no ceļa 

posma Jēkabpils - Madona, tas ir noslogots, dienā pa to brauc vismaz 30 smagās mašīnas, 

tādēļ tā kvalitāte ir vitāli svarīga infrastruktūras nodrošināšanai.  

Arnis Veinbergs izsniedz bukletus un prezentē SIA “Gallusman” uzņēmuma darbības 

modeli tīmkļvietnē. Investīciju projekts paredz modernu olu un to produktu ražotni, izbūvējot 

visu ražošanai nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, 

putnu barības ražotni, olu šķirošanas un paŗstrādes cehu, noliktavas, bioloģiskās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, kā arī elektroapgādes un citu ražošanas procesam nepieciešamo 

infrastruktūru. 

Investīciju projekts paredz sejokošas modernas infrastruktūras izbūvi: 

 12 jaunputnu novietnes; 

 18 dējējvistu novietnes; 

 Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas (garudu torņi) cehs; 

 Putnu barības ražošanas cehs; 

 Olu šķirošanas un pārstrādes cehs; 



 Mēslu pārstrādes iekārtas (sadarbībā ar SIA “Baltic BioRefinery Park”), 

tādējādi novēršot nepieciešamību pēc mēslu krātuvēm, kas ir lielākais 

nelabvēlīgo smaku un vides piesārņojuma risku cēlonis. 

 

Līdz 90 % no visas saražotās produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos, izmantojot 

jau esošo holdinga sadarbības partneru tīklu, ko kopš 2015. gada turpina attīstīt Latvijas 

uzņēmums SIA “Ovostar Europe”, kā arī apzinot jaunus tirgus Eiropā, Tuvajos Austrumos un 

citur. 

Ja projekts tiks atbalstīts, tad plāno uzturēt ap 6 miljonu dējēvistu, kas gadā saražotu  

ap 2 miljardi olu. Atsevišķi būtu norobežotas dējējvistas no jaunputniem. Tiktu radītas ap 200 

jaunu darba vietu, kas veicinātu reemigrācijas procesu, veicinātu ekonomisko aktivitāti. Kopā 

investīcijas būtu līdz 100 milj EUR, plānotais apgrozījums ap 100 milj. EUR/gadā, bet 

eksporta apgrozījums – no 90 milj. EUR/gadā. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā līdz 10 

milj EUR/gadā, vietējo izejvielu (graudu) iepirkumi līdz 35 milj EUR/gadā. 

Valdis Bisters informē par ražotnes radītā mēslojuma pārstrādi organiskajā mēslojumā 

bioloģiskajai lauksaimniecībai. Ir ideja radīt pilnvērtīgu mēslojumu, kas tiktu pārstrādāts 

granulās, pēc tam iepakots. Aktīvi strādā pie tā, lai mēslojuma pārstrādē nerastos smakas. 

Apmēram 4 līdz 5 gadu laikā tiktu pabeigts projekts. 

Aivars Kraps norāda, ka pašvaldības tiešais uzdevums ir veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību administratīvajā teritorijā. Uzņēmējs pats ir izrādījis iniciatīvu celt ražotni Krustpils 

novada teritorijā. Lidlauka teritorija tiktu attīstīta, sakārtota vide. P. Gravāns jautā – vai gada 

laikā spēs nodrošināt sabiedrisko apspriešanu un Ietekmes uz vidi novērtējumu? A. Veinbergs 

atbild, ka formālais process ilgst aptuveni pusgadu.  

K. Stars rosina ideju realizēt pēc iespējas ātrāk. Lidlauka teritorija ir neizmantots 

potenciāls, domei ir jāatbalsta šī iecere. Domes atbildei jābūt ātrai, jo Krustpils novada 

teritorija ir 4. vieta Latvijā, kurā uzņēmējs iniciē minēto ideju ražotnes celtniecībai. 

K. Brūniņa jautā – vai teritorija, kurā vēlas būvēt ražotni ir pašvaldības teritorija? K. 

Pabērzs atbild, ka šī teritorija ir privātīpašums. Informē, ka plānotās apbūves teritorijas 

apkārtnē nav dzīvojamo māju tuvāk par 500 m. 

E. Serkova jautā, kādēļ ir apstājies darbs pie ceļa izbūves līdz lidlaukam? R.Spēks 

atbild, ka finansējuma trūkuma dēļ.  

A. Kraps ierosina nozīmēt vienu konkrētu atbildīgo darbinieku – kontaktpersonu, par 

kominikāciju un procesa virzību ražotnes ieceres attīstībā, dokumentācijas kārtošanā. A. 

Kraps informē, ka šobrīd ceļu izbūves cenas krīt. 

Lūdz pašvaldības juristam sagatavot lēmuma projektu par doto jautājumu, lai varētu 

sagatavot novada domes atbildi uz SIA “Gallusman” iesniegumu šajā domes sēdē.  

 

 

Izpilddirektora informācija 

 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par iepirkumu procedūru rezultātiem pašvaldībā. 

Noslēdzies iepirkums par degvielas piedādi Krustpils novadam pašvaldības autotransportam. 

Uzvarētājs ar zemāko piedāvāto cenu ir A/S “Virši - A”. Tiek gatavots iepirkums datoru 

iegādei pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. Uzsāks darbu pie iepirkuma par  ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošināšanu novada skolās ar 1. septembri. Autoceļu grants seguma 

atjaunošana Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – SIA “MIKOR”. 

 

 

 

 

 



 

1. Par atsevišķu Krustpils novada domes lēmumu atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada dome ar  24.04.2019.  lēmumu sēdes (protokols Nr.5., 32) “Par  

valsts meža zemes nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai nomā” un  

24.07.2019.lēmumu sēdes (protokols Nr. 9., 17) “Par Krustpils novada pašvaldības  

2019.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols Nr. 5., 32) apstiprināšanu jaunā redakcijā” (turpmāk – 

lēmums), lūgusi Zemkopības ministrijai nodot Krustpils novada pašvaldībai, nomā bez 

atlīdzības īpašuma “Valsts mežs” sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56700030173 daļu līdz 20 ha platībā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, kas atbilst 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktam uz laiku, kas nav īsāks par 5 

gadiem, ar lietošanas mērķi - veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu ar teritorijas vispārējo 

uzturēšanu un labiekārtošanu.  

 Ministrija lūdza AS “Latvijas Valsts meži” sniegt viedokli par  minētā nekustamā 

īpašuma daļas nodošanu nomā bez atlīdzības pašvaldības norādītajiem mērķiem. Aktualizējot  

minēto lēmumu aktualitāti un lietderību,  ir atzīts, ka lēmums par minēto darbību veikšanu 

nav primārs un aktuāls, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atcelt šādus Krustpils novada domes lēmumus: 

1.1.  24.04.2019.    lēmumu sēdes (protokols Nr.5., 32) “Par  valsts meža zemes nodošanu 

Krustpils novada pašvaldības īpašumā vai nomā”; 

1.2. 24.07.2019. lēmumu sēdes (protokols Nr. 9., 17) “Par Krustpils novada pašvaldības  

2019.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols Nr. 5., 32) apstiprināšanu jaunā redakcijā” 

2. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot A. G., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojoša [..], Krustpils novads 

2020.gada 26.marta iesniegumu, par īres līgumu termiņa pagarināšanu,  tika konstatēts: 

1. 2018.gada  2.janvārī ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.5-42/18/3. 

2. Iesniedzējam viena mēneša  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāds.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz diviem gadiem. 

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  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ar A. G. pagarināt 2018.gada 2.janvāra noslēgto īres Līgumu Nr.5-42/18/3 uz diviem 

gadiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas parāds. 

2. Uzdot A. G. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā 

līgumu ar A. G, 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. 

 

 

3. Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-6, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis “Spunģēni 2”-6, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk- 

nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012593 6 uz Krustpils novada pašvaldības 

vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 631/8564 domājamām 

daļām  un dzīvokļa īpašuma 63.1 m 
2
 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts I. G.  iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar I. G. , 2015.gada 14.augustā noslēdza Dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 5-47/15/5 par pašvaldības dzīvokļa īri. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 



 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, bet  šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  

īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā 

daļā minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

3400 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 2894 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot 

vērā, iepriekš noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Krustpils pagastā,  

noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 3650 EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.
1 

panta piekto daļu un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas manta” 3.punktu,  un I. G.  iesniegumu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Spunģēni 2”-6, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 

5668 900 9050), ar kopējo platību  63.1 m
2
  un kopīpašuma 631/8564 domājamās daļas no 

būves un zemes, par nosacīto cenu 3650 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - 

piecus gadus.  

2.  Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

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

Pabērzs. 

 

 

  



 

4. Par nekustamā īpašuma “Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000598077 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.marta nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 45400. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 003 0237, sastāv no zemes kadastra 

apzīmējums 5696 003 0115 – 17.53 ha. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 14350.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 250 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR 45650.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 003 0237, ar kopējo 

platību 17.53 ha par nosacīto cenu 45650 EUR.  

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



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

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

2020.gada 4.jūnija plkst. 11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

5. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  “Lejas” 

(turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. Nekustamais 

īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000595330 

uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 6.janvāra nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 27500. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0043, sastāv no divām zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0043-9.3 ha un 5670 002 0034 – 5.2 ha, 14.5 ha kopplatībā  

(ar mežaudzi). 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 8976.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 325 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR 36250.  



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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejas”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0043, ar kopējo platību 14.5 ha 

par nosacīto cenu 36250 EUR.  

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

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

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

2020.gada 4.jūnija plkst.11:10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

6.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 6.aprīļa G. S., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs) par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku, būvju), kurā Iesniedzējs 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; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā G. S., uz dzīvokli pēc adreses [..], 

Kūku pagasts, Krustpils uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, 

ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Gatim Saimniekam, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo 

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

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē 

spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar G. S. 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 nekustamā īpašuma “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599043 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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



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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 4600. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0013, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0550-2.4 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1507. Pašvaldības izdevumi: mērīšana, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 930 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR 6930.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0013, ar kopējo platību 2.4 

ha par nosacīto cenu 6930 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.11:20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599041 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 



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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 800. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 006 0249, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 006 0400-0.46 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 103.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 800 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1900.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 006 0249, ar kopējo 

platību 0.46 ha par nosacīto cenu 1900 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.11:30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

 



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

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000598927 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 2500. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 002 0140, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 002 0140-1.4 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1790.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1000 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  4500.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 002 0140, ar kopējo 

platību 1.4 ha par nosacīto cenu 4500 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 



2020.gada 4.jūnija plkst.11:40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeņi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 19.februāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3., 1), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Upeņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, par  

nosacīto cenu EUR 820.   

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 870 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– M. K.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

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

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Upeņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 003 0406,  0.1 ha platībā  izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguva solītāja – M. 

K., personas kods [..], par augstāko nosolīto cenu 870 EUR. 

2.  Pēc nosolītās summas  samaksas, slēgt pirkuma līgumu ar M. K.  (turpmāk –pircēja). 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

11. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  (ar mežaudzi) “D/s 

Lauktehnika 48”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 19.februāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3., 

18), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “D/s Lauktehnika 48”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, par  nosacīto cenu EUR 3740.   



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 3840 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– A. K.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

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

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas (ar mežaudzi) “D/s Lauktehnika 48”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0236,  0.1509 ha platībā  izsoles 

rezultātus, nekustamo īpašumu ieguva solītāja – A. K., personas kods [..], par 

augstāko nosolīto cenu 3840 EUR. 

2.  Pēc nosolītās summas  samaksas, slēgt pirkuma līgumu ar A. K.  (turpmāk –

pircēja). 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

12. Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada dome,  2020.gada 19.februārī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.3., 

14) “Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu”, 

nosakot izsoles sākumcenu 3800 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 8.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 9.aprīļa paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.1.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 

07.02.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

3100 3800 3420 3091 

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

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro  izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem; 

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



3)  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 otrās izsoles 

rīkošanu.   

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu,   

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām 

īpašumam “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0241, 

0.8548 ha platībā un dzīvojamo māju kadastra apzīmējums 5694 002 0241 001. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu (zemi un būvi)  “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads otrajā izsolē par nosacīto cenu  3420 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

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

laiku un vietu: 2020.gada 4.jūnija plkst.11:50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. 

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. 

 

 

13. Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes  pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada dome,  2020.gada 19.februārī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.3., 

9) “Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu”, 

nosakot izsoles sākumcenu 2645 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 8.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 9.aprīļa paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

5.1.1.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 

30.01.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

1000 2645 2380 906 

  



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

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro  izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem; 

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

3)  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 otrās izsoles 

rīkošanu.   

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām 

īpašumam “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0144, 0.7293 

ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  2380 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 100  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 

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

izsoles laiku un vietu: 2020.gada 4.jūnija plkst.12:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. 

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. 

 

 

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 19.februāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3., 4), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

par  nosacīto cenu EUR 17500   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās divi   dalībnieki, pēc piecu soļu nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 18500 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, 

reģistrācijas Nr. 45403030008.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

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



Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 004 0111,  7.9 ha platībā  izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguva 

solītāja - SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, reģistrācijas Nr. 45403030008, par augstāko nosolīto cenu 

18500 EUR. 

1.  Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, reģistrācijas Nr. 45403030008 

(turpmāk-pircēja) par nekustamā īpašuma pirkšanu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

 

15. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. Š, personas kods [..], dzīvo [..], Krustpils 

novads, iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Vīpes pagastā Daugavas upē 2020. 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 „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. Š., personas kods [..], dzīvo [..] Krustpils 

novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē 

Krustpils novada Vīpes pagasta teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. 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. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. 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). 

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

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

16. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts E. T., personas kods [..], dzīvo [..] Krustpils 

novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Vīpes pagastā Daugavas upē 2020. 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 „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam E. T., personas kods [..], dzīvo [..], 

Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē Krustpils novada Vīpes pagasta teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. 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. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. 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). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

  



 

17. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts G. R, personas kods [..], dzīvo [..] Krustpils 

novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Kūku pagastā Daugavas upē 2020. 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 „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam G. R, personas kods [..], dzīvo [..], 

Krustpils novads, 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. 

 

 

18. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. A., personas kods [..], dzīvo [..] Krustpils 

novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Kūku pagastā Daugavas upē 2020. 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 „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. A., personas kods [..], dzīvo [..], 

Krustpils novads, 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. 

 

 

19. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības dome šī gada 18.martā apstiprināja atklātā projektu 

konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” nolikumu un konkursa vērtēšanas komisiju (domes sēdes protokols Nr. 4, 

7. punkts).   

Lai īstenotu Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

īstenošanas noteikumi” specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu, saskaņā ar atklātā projektu 

konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” 27. punktam pašvaldībai jāapstiprina vērtēšanas komisijas nolikums. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti 

balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis 

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



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

nolikumu. 

 

 

20. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2019. gada pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

SIA “Spunģēni - Daugavieši” sagatavoja un iesniegusi gada pārskatu par 2019. gadu 

(pielikumā). 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pants 

nosaka, ka publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde 

nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku 

sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, 66.panta pirmās daļas 1.punkts 

nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības gada pārskata 

apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu,   

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Spunģēni - Daugavieši” 2019. gada pārskatu. 

2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2019. gada darbības finansiālos rādītājus: 

2.1. sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar 1095 EUR zaudējumiem,  

2.2. sabiedrības neto apgrozījums 178 632 EUR, 

2.3. sabiedrības pašu kapitāls 50 774 EUR.   

 

 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 17.martā saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

rakstveida iesniegums Nr. 8-8/20/7 ar lūgumu anulēt īpašumā [..], Variešu pagasts, Krustpils 

novads deklarēto dzīvesvietu A. L., personas kods [..], jo nav tiesiska pamata būt deklarētam 

šajā adresē. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka A. L., personas kods [..], no 

2014.gada 7.augusta ir deklarējis dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, norādot 

tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu- laulība ar L. L. 

Krustpils novada dome 2016.gada 19.oktobrī pieņēma lēmumu “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā” ( protokols Nr. 14., 12.p.), ar kuru nolēma izbeigt 

2015.gada 31.jūlijā noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-

47/15/26 ar L. L.. 



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. 

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 „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par A. L., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Variešu pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. L.     

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. 

 

 

 

22. Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Ozoli” un „ Palejnieku Ozolnieki” 

 Kūku pagastā, apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: 

”Spunģēni 1”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2020.gada 8.aprīļa 

iesniegumu Nr.053-2020 par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem "Palejnieku 

Ozoli", un "Palejnieku Ozolnieki", Kūku pagastā, Krustpils novadā apstiprināšanu, konstatēts: 

           Zemes ierīcības projekts robežu savstarpējai pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem 

"Palejnieku Ozoli", Kūku pagastā, Krustpils novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56700010084 un "Palejnieku Ozolnieki", Kūku pagastā, Krustpils novadā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56700010347 uzsākts pēc īpašnieku Ludmilas Semoņenko, Vadima 

Semaņenko un Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecības "KALVES" īpašnieka 

Gundara Kalves 2020.gada 10.marta iesnieguma.  

  Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2020.gada 9. februāra sēdes lēmumu Nr.18 (protokols Nr.5) "Par 

atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā 

/z.v.56700010347, "Palejnieku Ozolnieki" un z.v.56700010084, "Palejnieku Ozoli"/".  

           Nekustamais īpašums ''Palejnieku Ozolnieki'', Kūku pagastā, Krustpils novadā, ar 

kadastra numuru 56700010347 sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

56700010148, 56700010347, 56700020107 un 56700040594 ar kopējo platību 21.9799 ha. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56700010347, kurai izstrādāts zemes ierīcības 

projekts, nav apbūvēta. Zemes vienības platība 4.0 ha. 



           Nekustamais īpašums ''Palejnieku Ozoli'', Kūku pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra 

numuru 56700010084 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56700010084 

ar kopējo platību 0.33 ha. Uz zemes vienības reģistrētas piecas ēkas un būves. Zemes vienības 

platība 0,33 ha. 

  Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma ''Palejnieku Ozolnieki'', zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700010347 ar platību 4,0 ha, zemes robežas nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

              Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma ''Palejnieku Ozoli'', zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700010084 ar platību 0,33 ha, zemes robežas ir 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 

 Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56700010347 un 56700010084 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56700010084 (“Palejnieku Ozoli”)- grafiskā daļā Nr.2, pievienojot aptuveni 0,23 ha lielu 

platību, atdalītu no zemes vienības 56700010347 (“Palejnieku Ozolnieki”)- grafiskā daļa 

Nr.1. 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības:  

1.projektētā zemes vienība 567000100347– 3,77 hektāri,  

2.projektētā zemes vienība 567000100084– 0,56 hektāri. 

1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 0347, platība 3,77 ha). 

Zemes lietošanas mērķis: 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 0084, platība 0,56 ha) . 

Zemes lietošanas mērķis : 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve 

         Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un – 

“Palejnieku Ozolnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads; jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 

saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – “Palejnieku Ozoli”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

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 9. februāra sēdes lēmumu 

Nr.18 (protokols Nr.5) "Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai robežu 

pārkārtošanai Kūku pagastā /z.v.56700010347, "Palejnieku Ozolnieki" un z.v.56700010084, 

"Palejnieku Ozoli"/". un projekta izstrādātāja SIA “GEO Mērniecība ” sertificēta  zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa, (sertifikāts CA0016, derīgs līdz 20.01.2023.)  

2020.gada 8.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem” 

Palejnieku Ozoli” un “Palejnieku Ozolnieki” apstiprināšanu un ņemot vērā Sandra Madžuļa 

sagatavoto zemes ierīcības projektu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Kārlis 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

     1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670  

001 0084 un 5670 001 0347 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 5670 001 

0084 (“Palejnieku Ozoli”) pievienojot aptuveni 0,23 ha lielu platību, atdalītu no zemes 

vienības 56700010347 (“Palejnieku Ozolnieki”). 



1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 

0347, platība 3,77 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2. projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 001 

0084, platība 0,56 ha). Zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve 

1.3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Palejnieku Ozolnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads; 

1.4. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Palejnieku Ozoli”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales 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. 

 

23. Par izglītojamo neuzņemšanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 10. klasē 

2020./2021. mācību gadā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 7.aprīlī saņemts Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores Līgas Zalānes iesniegums (pašvaldības reģistrācijas Nr. 2.1-6/20/865). 

Iesniegumā minēts, ka ir izvērtēta esošā situācija Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 8. un 

9. klasē un ņemti vērā 9. klases izglītojamo vecāku anketu rezultāti par viņu bērnu 

tālākizglītību, un ir pieņemts lēmums 2020./2021. mācību gadā 10.klasi Brāļu Skrindu  

Atašienes vidusskolā neatvērt. Iesniegumā ir lūgums nodrošināt iespēju turpināt mācības šī 

gada 10. klases izglītojamiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, lai iegūtu vispārējo vidējo 

izglītību. 

Ņemot vērā skolas veikto aptauju un tās pieņemto lēmumu, Krustpils novada 

pašvaldībai būtu lietderīgi pieņemt lēmumu par izglītojamo neuzņemšanu 10.klasē, 

nodrošinot savlaicīgu izglītojamo likumisko pārstāvju un izglītojamo informēšanu.    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. 2020./2021. mācību gadā neuzņemt audzēkņus 10. klasē Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā. 

2. Nodrošināt izglītojamiem, kuri iestājušies 10. klasē līdz 2019./2020. mācību 

gadam, pabeigt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu. 

3. Uzdot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei informēt izglītojamo 

vecākus, izglītojamos un vidusskolas padomi par pieņemto lēmumu. 

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

24. Par noteikumu “Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības 

noteikumi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumi nosaka kārtību, kā 

Krustpils novada pašvaldība, tās iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības veic personas 

datu apstrādi, nodrošina personas datu drošību un aizsardzību. 

Personas datu aizsardzības noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības personas 

datu apstrādi, nodrošinot tās apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un 

Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādes prasības un 

noteikumus. 

 Noteikumu mērķis ir nodrošināt personas datu godīgu, precīzu un likumīgu apstrādi, 

nodrošinot, ka iegūtie personas dati tiks izmantoti noteiktā nolūka sasniegšanai. Pamatojoties 

uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 

4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt noteikumus “Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības 

noteikumi”. 

 

25. Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība 2020.gada 2.aprīlī  (reģ.nr.2.1-11.1/20/812) saņemts O. L. 

iesniegums, kurā lūdz slēgt garāžas telpu nomu pašvaldības telpu “Autogarāža”, Mežāre, 

Mežāres  pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 186.4m
2
. 

Izskatot iesniegumu, Krustpils novads, konstatēts, ka: 

1. Nekustamais īpašums “Autogarāža”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā (ēkas 

kadastra apzīmējums 5676 005 0268 002) reģistrēts zemesgrāmatā kā Krustpils 

novada pašvaldības īpašums; 



2. Nomas maksas apmērs noteiks ar Krustpils novada domes 2020.gada 18.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 4., 30) “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām 

telpām”. Nomas maksas apmēra noteikšanā bija iesaistīts neatkarīgs vērtētājs. 

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas  2.punktu un  otrās daļas 3.punktu; 

21.panta pirmās daļas 14.b)apakšpunktu, 

- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.
1 

panta pirmo daļu, 

-  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 12., 13., 79., 80., un 81.punktu,  

 atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  O. L.  par garāžu telpu nomu (telpu 

grupa 002  Nr. 2 (186, 4 m
2
)) nomu, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus noteikumus: 

1.1. nomas maksas apmērs mēnesī 0.40 EUR/m
2
 bez PVN; 

1.2. nomas mērķis – garāžas telpas; 

1.3. nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja pakalpojumus. 

1. 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. 

 

 

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

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000188964 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

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

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

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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

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

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 26.martā  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

64600 25339 11508.19 



 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi : 

mērīšanas, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 920. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  65520. 

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktā noteiktajam 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros ir jāvērtē 

Domes plānoto zemesgabala atsavināšanu un jāsniedz atzinumā par  atbalstu tā tālākai 

virzībai.  

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 likuma “Par valsts 

budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktu, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 008 0218, ar kopējo platību 28.62 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 65 520 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti divdesmit euro);  

2.2. izsoles soli – 500 EUR (pieci simti euro); 

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR (viens simts euro); 

2.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 4.jūnija plkst.12:10 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

2.5. uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Mežāres ciema katlu mājas atjaunošana, veicot jauna 

granulu katla iegādi un uzstādīšanu. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta 

energoefektivitāte Mežāres ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada 

attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 

10.p.) definētajam rīcības virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte 

Uzdevums 8.1. attīstīt publisko inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu infrastruktūru. 

Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. 



gadam Investīciju plānā sadaļā “Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts 

atkarībā no pieejamā finansējuma” (28. punkts).  

4. Pēc izsoles norises, ja izsoles rezultātā tiek pārsniegti likuma ”Par valsts budžetu 2020. 

gadam” 56. pantā 2. punktā noteiktie ierobežojumi, informēt un pieprasīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt atzinumu par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 008 0218, ar kopējo platību 28.62 ha, atsavināšanu. 

5. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinumu saņemšanas, 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai turpināt 

atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniegt Krustpils novada 

domei lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

  

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 14.aprīļa D. B., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs) par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..], 

Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc [..], Krustpils novads, 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 Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku, būvju), kurā Iesniedzējs 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; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 



1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā D. B. , uz dzīvokli pēc adreses 

[..], Krustpils uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav īres un 

pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. D. B., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja D. B., neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar D. B., 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 pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

 

 

28. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma“Mednieki”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads trešās izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 15.04.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Ar 2020. gada 19. februāra Krustpils novada domes lēmumu (prot.Nr.3., 6), nodots 

atsavināšanai – trešajā izsolē nekustamais īpašums “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads, par  nosacīto cenu 130 480  EUR. 

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 130 980 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, 

reģistrācijas Nr. 45403030008.  

Ņemot vērā, likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktā noteikto 

ierobežojumu, Krustpils novada pašvaldībai jāinformē par izsoles rezultātu, un vienlaicīgi 

jāpieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5646 010 0064, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 93.2 ha (t.sk.: 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0064, ar kopējo platību 85.0 ha (t.sk. meža 

zemes 36,8 ha ar mežaudzi); zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0065, ar 

kopējo platību 6.7 ha un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0066, ar kopējo 

platību 1.5 ha), atsavināšanu - trešajā izsolē par nosolīto cenu 130 980 EUR. 

Zemesgabalam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi bilances 

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcenas: 

Sertificēta 

vērtētāja SIA “TF 

Unoversal” 

2019.g.14.oktobra 

noteiktā tirgus 

vērtība EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

2020.g. 

1.janvāri 

Atlikusī 

bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.g. 

2.janvārī 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena 

EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena 

(- 10% 

samazinājumus) 

EUR 

Trešās 

izsole 

sākumcena 

(-30%) 

EUR 



104000 33542  23104.33 186400 167760 130480 

 

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 likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktu,   

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5646 010 0064, 93.2 ha platībā izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguva solītāja - SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, reģistrācijas Nr. 45403030008, par 

augstāko nosolīto cenu 130 980  EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma Marinzejas 

muižas ēkas saglabāšana un atjaunošana multifunkcionālu pakalpojumu 

nodrošināšanai 1. kārta: energoefektīvas apkures sistēmas izbūve. Investīciju projekts 

paredz uzlabot Marinzejas muižas ēku kompleksa energoefektivitāti, tajā sakārtojot 

apkures sistēmu, uzstādot granulu apkures katlu un izbūvējot centralizētos 

siltumapgādes tīklus. Tā rezultātā tiks nodrošināta valsts nozīmes kultūrvēsturiskā 

pieminekļa saglabāšana un šobrīd ēkā esošās izglītības iestādes darbība sakārtotā vidē, 

kā arī radīti priekšnosacījumi perspektīvā attīstīt viesmīlības un tūrisma pakalpojumus 

Marinzejas muižas ēku kompleksā. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada 

attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020.gada 19.februārī, 

prot.nr.3, 10.p.). definētajiem rīcības virzieniem (turpmāk- RV):  

2.1.  RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums Uzdevums (turpmāk-

U).2.3. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšana; 

2.2.  RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu; 

2.3.  RV12 Tūrisms U.12.1. Veicināt tūrisma nozares izaugsmi. 

3. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. 

gadam Investīciju plānā sadaļā “Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts 

atkarībā no pieejamā finansējuma” (56. punkts).   

4. Informēt un pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt 

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

Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 010 0064, sastāvoša no trīs 

zemes vienībām ar kopējo platību 93.2 ha (t.sk.: zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5646 010 0064, ar kopējo platību 85.0 ha (t.sk. meža zemes 36,8 ha ar 

mežaudzi); zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0065, ar kopējo platību 

6.7 ha un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0066, ar kopējo platību 

1.5 ha), atsavināšanu - trešajā izsolē par nosolīto cenu 130 980 EUR. 

5. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma 

saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar pircēju - SIA 

“DIŽMEŽA LĀDE”, reģistrācijas Nr. 45403030008, par nosolīto cenu 130 980  EUR. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

  



 

29. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Kuģenieki” adresi “Kaļvāres”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums ar 

nosaukumu “Kuģenieki” un adresi  “Kaļvāres” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas 

Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599092 uz Krustpils novada pašvaldības 

vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 8.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 290. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 002 0011, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 002 0011-0.4879 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 612.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 800 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1090.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu “Kuģenieki” un adresi “Kaļvāres”, Mežāres pagasts, Krustpils novads  

kadastra Nr. 5676 002 0011, ar kopējo platību 0.4879 ha par nosacīto cenu 1090 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 



2020.gada 4.jūnija plkst.12:20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

30. Par nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000598172 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 1100. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 003 0224, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5696 003 0360-0.66 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 844.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 250 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1900.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo 



nekustamo īpašumu “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 003 0224, 

ar kopējo platību 0.66 ha par nosacīto cenu 1900 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.12:30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

31. Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599019 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 1900. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 002 0021, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 002 0293-1.1 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 700.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 780 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  2680.  

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

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



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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Spulgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 002 0021, ar kopējo 

platību 1.1 ha par nosacīto cenu 2680 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.12:40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

32. Par nekustamā īpašuma “Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599068 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.martā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 10100. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 008 0224, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 008 0224-5.92 ha kopplatībā. 



 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1851.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 700 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  14800.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 008 0224, ar kopējo 

platību 5.92 ha par nosacīto cenu 14800 EUR.  

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

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

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

2020.gada 4.jūnija plkst.12:50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K. Stars. 

 

 

33. Par nekustamā īpašuma “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599134 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 



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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 8.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 2700. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0546, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0324-1.31 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 786.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 800 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3500.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0546, ar kopējo platību 

1.31 ha par nosacīto cenu 3500 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.13:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

34. Par nekustamā īpašuma “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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



Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599185 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 8.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

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

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0555, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0553-1.01 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 352.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 940 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  2740.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

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

dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0555, ar kopējo platību 

1.01 ha par nosacīto cenu 2740 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.13:10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 



 

35. Par nekustamā īpašuma “Salas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

 

 Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000598999 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 26.marta nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 160. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 006 0574, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 006 0457-0.1682 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 10.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 700 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  860.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Salas”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 006 0574, ar kopējo platību 0.1682 

ha par nosacīto cenu 860 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 



2020.gada 4.jūnija plkst.13:20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

36. Par nekustamā īpašuma “Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599028 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 8.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 7800. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 007 0445, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 007 0444-3.38 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 2986.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 900 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  8700.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 007 0445, ar kopējo 

platību 3.38 ha par nosacīto cenu 8700 EUR.  

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

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

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

2020.gada 4.jūnija plkst.13:30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

37. Par nekustamā īpašuma “Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

“Vēžu Sietnieki” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000599124 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 8.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

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

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 002 0101, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 002 0101-1.43 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1013.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 780 EUR. 



 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3780.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

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

Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 002 0101, ar kopējo 

platību 1.43 ha par nosacīto cenu 3780 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.jūnija plkst.13:40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot Diānas Podnieces (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/25 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja,  noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/25 par dzīvojamās telpas “Māja Nr.3”-16, Varieši, Variešu  

pagastā, Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 15.aprīlī ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, kurā 

tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020. gada 15.aprīli. 

3. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs sniedza saskaņojumu par īres līguma izbeigšanu.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzējas galvenais parāds 335.19 EUR.  

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  Nr.8-

41/19/25 ar Diānu Podnieci, ar 2020.gada 15.aprīli. 

2. Uzdot Diānai Podniecei viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas 

veikt galīgo norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  



3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada 

pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

Sēžu zālē ienāk deputāts K. Stars. 

 

No sēžu zāles iziet deputāte V. Stiebriņa 

 

39. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 21. aprīlī saņemts Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras”Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu atļaut 

pieņemt no Labklājības ministrijas dāvinājumu- individuālos aizsardzības līdzekļus 1029,04 

eiro vērtībā un no AS “Drogas” dāvinājumu-higiēnas un dezinfekcijas līdzekļus 56,34 eiro 

vērtībā. Dāvinājuma izlietošanas mērķis – COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. 

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

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

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

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Pieņemt no Labklājības ministrijas dāvinājumu- individuālos aizsardzības līdzekļus 

1029,04 EUR vērtībā un no AS “Drogas” dāvinājumu-higiēnas un dezinfekcijas 

līdzekļus 56,34 EUR vērtībā Krustpils novada pašvaldības aģentūras”Jaunāmuiža” 

vajadzībām. 

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūrai ”Jaunāmuiža” dāvinājumu izlietot COVID-

19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. 

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

 

 

 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa. 

Sēžu zālē ienāk deputāte V. Stiebriņa 

  



 

40. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  

Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Ziņo K.Brūniņa. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 20.04.2020. 

iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 150. pantiem, Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31., 32. un 36.punktiem,  likuma 

“Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes 

priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu ikgadējo 

atvaļinājumu 11 (vienpadsmit) darba dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 

2020.gada 05.maija līdz 2020.gada 19.maijam (ieskaitot), par laika periodu no 

20.06.2019. līdz 19.06.2020. 

2. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 32.punktu, izmaksāt pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas, aizejot ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājumā. 

3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2020.gada 05.maija līdz 2020.gada 19.maijam (ieskaitot), pildīt 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

41. Par atbalstu juridiskas personas investīciju projekta īstenošanai 

 Krustpils  novada administratīvā teritorijā  

 

Ziņo K.Pabērzs. Informē I. Stupāne. Jautā K. Stars. Atbild I. Stupāne.  

 Izskatot 2020.gada 20.aprīļa Sabiedrības ar ierobežoto atbildību (turpmāk – SIA) 

“Gallusman” , reģ. Nr. 40103895261, ierosinājumu Krustpils novada teritorijā, konkrēti bijušā 

lidlauka teritorijā kopumā  aptuveni 50 ha platībā (šādās zemes vienībās ar  kadastra 

apzīmējumu: 56680070295, 56680070309, 56680070312, 56680070308, 56680070258 un 

56680070370),  būvēt jaunu olu un olu produktu ražotnes ražotni. 

 SIA iesniegumā norāda,  ka tiktu izveidots industriāls komplekss, kurā atrastos olu un 

to produktu ražotne, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības ražotne, olu 

šķirošanas un pārstrādes cehs, noliktavas un cita ražotnes darbībai nepieciešamā 

infrastruktūra. To papildinātu organiskā mēslojuma ražotne, kuras ražošanas tehnoloģiju 

izstrādē šobrīd ir iesaistīti vairāki Latvijas zinātnieki. Mēslojuma ražotnē par izejvielu tiktu 

izmantoti olu ražotnē (putnu novietnēs) radītie kūtsmēsli, tādējādi novēršot galvenos ar 

industriālu putnkopību saistītos vides riskus (t.sk. mēslu apsaimniekošanas procesā radītās 



nelabvēlīgas smakas), vienlaicīgi radot vērtīgu un efektīvu produktu – organisku augsnes 

minerālmēslojumu izmantošanai lauksaimniecībā fosilo vai industriāli ražoto minerālmēslu 

vietā. 

 SIA, pirms  investīciju projekta īstenošanas un būvniecības procedūras uzsākšanas 

lūdz  Krustpils novada pašvaldības domei, rast iespēju izskatīt un konceptuāli atbalstīt minēto 

investīciju projektu. 

 Izvērtējot un apkopojot  Krustpils novada teritorijas plānojumu, zemes gabali atrodas 

rūpniecības apbūves teritorijā R2.  

 Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) tiek plānotas lauku teritorijā Krustpils novada 

Krustpils pagastā, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 

teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā 

papildizmantošana noteikta lidlauka teritorijas plānošana un izmantošana. Kā viena no 

galvenajām izmantošanām noteikta lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumi. 

 Krustpils novada pašvaldība, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes 

izveidei, nevar paredzēt un sniegt garantijas par būvniecības ieceres rezultātu, atbilstoši 

būvniecības iecerei un nepieciešamajam lokālplānojumam, taču saskatot lauku teritorijas 

ekonomisko attīstību un būtisku investīciju ieguldījumu novada teritorijā, ir gatava sniegt 

atbalstu šādam investīciju projektam. 

 Ņemot vērā minēto, kā arī balstoties uz likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Atbalstīt Sabiedrības ar ierobežoto atbildību “Gallusman”, reģ. Nr. 40103895261  

plānoto investīciju projektu Krustpils novada teritorijā - industriāla kompleksa, kurā atrastos 

olu un to produktu ražotne, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības 

ražotne, olu šķirošanas un pārstrādes cehs, noliktavas un citas ražotnes darbībai nepieciešamās 

infrastruktūras būvniecību zemes vienībās ar  kadastra apzīmējumu: 56680070295, 

56680070309, 56680070312, 56680070308, 56680070258 un 56680070370. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.15. 

 

Sēdes vadītājs (1. – 39., 41. jautājums)     K.Pabērzs 

24.04.2020. 

Sēdes vadītājs (40. jautājums)     K.Brūniņa 

24.04.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

24.04.2020. 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  
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Jēkabpilī 

22.04.2020. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020.gada 22. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6, 19. punkts) 

 

 

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” (turpmāk – Konkurss) iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 

ir Pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izveidota komisija, kuras kompetencē ir 

Konkursa iesniegumu izvērtēšana atbilstoši Domes 2020. gada 18.martā apstiprinātajam 

Konkursa nolikumam (sēdes protokols Nr. 4, 7. punkts).  

 

II. Komisijas mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Komisijas mērķis – nodrošināt Konkursa iesniegumu savlaicīgu un objektīvu 

izvērtēšanu. 

2.2. Izvērtēt iesniegtos Konkursa iesniegumus atbilstoši Konkursa nolikumam. 

  

III. Komisijas izveidošana un darbības kārtība 

 

3.1. Komisija tiek izveidota no sešiem balsstiesīgiem komisijas locekļiem. 

3.2. Lai Komisija būtu lemttiesīga, tajā jāpiedalās vismaz četriem komisijas locekļiem. 

3.3. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru Komisija ar vienkāršu 

balsu vairākumu ievēl no sava vidus. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnē Komisijas 

sēdi vada no klātesošo Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis 

3.4. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kuru no Administratīvās nodaļas ar 

rīkojumu norīko izpilddirektors. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi Komisijas 

locekļi, kas piedalās sēdē, un protokolists. 

3.5. Ja Komisijas loceklim jebkurā vērtēšanas procesa stadijā rodas interešu konflikts 

saistībā ar izvērtējamo projekta iesniegumu, tas nekavējoties jāpaziņo Komisijas 

vadītājam un jāpārtrauc darbs pie konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanas. Vērtēšanas 
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komisijas loceklis nav tiesīgs piedalīties vērtēšanas komisijas sēdes daļā, kurā tiek 

izskatīts projekta iesniegums, kura izskatīšanā komisijas loceklim ir interešu konflikts. 

3.6. Izmaiņas Komisijas sastāvā tiek veiktas ar Domes lēmumu. 

3.7. Projekta finansējuma saņēmēja (Izglītības kvalitātes valsts dienesta) īstenošanas 

personālam ir tiesības piedalīties vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā 

 

IV. Komisijas atbildība un tiesības 

 

4.1. Komisijas locekļi ir atbildīgi par: 

 4.1.1. projektu iesniegumu savlaicīgu, objektīvu un rūpīgu izvērtēšanu atbilstoši 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un projekta 

iesnieguma vērtēšanas kritērijiem; 

 4.1.2. lēmumu pieņemšanu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu atbilstoši nolikumam. 

4.2. Komisijai ir tiesības: 

 4.2.1. pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami objektīvai 

lēmumu pieņemšanai; 

 4.2.2. ievērojot Konkursa specifiku un interešu konflikta neesamību, vērtēšanas 

komisijā pieaicināt pārstāvjus no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām un citām institūcijām, kuru darbs ir saistīts ar jaunatni. 

 

V. Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana 

 

5.1. Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās, 

noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

5.2. Komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas. 

5.3. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domē, bet tās pieņemtais lēmums ir 

apstrīdams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

VI. Nobeiguma noteikumi 

 

6. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Domes sēdē. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs 

 

 


