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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 29. septembrī Nr. 17 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj 15.01 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Zalāne, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, 

Pēteris Gravāns. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

 Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Finansiste Baiba Voltmane, Juriste Ilze 

Stupāne, Datortīklu un IS speciāliste Anita Dzenuška, Vīpes pamatskolas direktore Liene 

Upeniece, Mežāres pamatskolas direktore Ilona Golovceva, Sūnu pamatskolas direktore Inese 

Ziediņa. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -   Kārlis Pabērzs (jun.),  Kārlis Stars -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

1. K Ā R T Ī B A, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

2.  Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  izglītības iestāžu vadītāju 

amatalgām  

3.  Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata 

likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

4.  Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu  2020. gadam”  

5.  Par ziedojuma pieņemšanu  

mailto:novads@krustpils.lv


6.  Par Variešu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā  

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

8.  Par dzīvokļa “Kūkas Nr.4”-23, Kūkas, Kūku pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu  

9.  Par nekustamā īpašuma “Lidlauka taka”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

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

11.  Par nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

12.  Par nekustamā īpašuma “Kūrāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

13.  Par nekustamā īpašuma “Grāvmalas”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

14.  Par nekustamā īpašuma “Rugaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

15.  Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.9”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

16.  Par nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

17.  Par nekustamā īpašuma “Marinas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

19.  Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu un noslēgto līguma grozīšanu  

20.  Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada domes 2020.gada 16.septembra 

lēmumā (protokols Nr.16., 8.p.)  

 

 

 

1. 

Par noteikumu „ K Ā R T Ī B A, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

Ziņo B. Voltmane, ka  ar šo noteikumu pieņemšanu, zaudē spēku 2018. gada 27. 

septembrī pieņemtie  noteikumi. Izsakās V. Stiebriņa. Informē B. Voltmane.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, pieņem 

iekšējos normatīvos aktus (noteikumus), 21. panta pirmās daļas 27. punktu, dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Izglītības likuma 29. pantu, izglītības iestādes 

dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai finanšu un materiālos līdzekļus, 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo 

nodrošinājumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 „Par 

valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10., 

13., 25., 26. punktu, 

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj:  

Apstiprināt noteikumus „K Ā R T Ī B A, kādā tiek sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 



pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

 

2. 

Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

 

 Ziņo B. Voltmane.  

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 

Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 29. septembra noteikumiem “Kārtība, kādā tiek 

sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns (11 balsis), „pret”- nav, “atturas”- nav, Krustpils novada  dome 

nolemj:  

1. Apstiprināt no 2020. gada 1.septembra līdz 2021. gada 31. augustam Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgas (profesiju 

klasifikatora kods 1345 08), kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas 

pašvaldībām - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzētajiem līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta: 

Nr.p

.k. 
Izglītības iestāde 

Skolēnu 

skaits uz 

01.09.2020. 

Pirmssko
las 

vecuma 

audzēkņu 
skaits 

Kopēja
is 

audzēk

ņu 

skaits 

mācīb

u 
iestādē 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 
no valsts 

budžeta 

mērķdotā
cijas 

Atalgoju

ms EUR 

no valsts 

budžeta 

mērķdotā

cijas  

Slodze no 

pašvaldības 

budžeta 

Atalgojums 

EUR no 

pašvaldības 

pamatbudžeta  

1. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskolas 

direktore 

55 15 70 0,8 844,80 0,679 717,02 0,121 127,78 

2. 

Mežāres 

pamatskolas 

direktore 

28 18 46 0,8 844,80 0,370 390,72 0,430 454,08 

3. 

Vīpes 

pamatskolas 

direktore 

42 21 63 0,8 844,80 0,492 519,55 0,308 325,25 

4. 

Sūnu 

pamatskolas 

direktore 

88 36 124 1 1112,00 1 1112,00 0 0 

5. 

Variešu 

sākumskolas 

direktore 

(vakance) 

40 43 83 0,8 844,80 0,575 607,31 0,225 237,49 



6. 

Krustpils 

pamatskolas 

direktore 

185  - 185 1 1520,00 1 1520,00 0 0 

  Kopā 438 133 571 5,2 6012,00 4,116 4866,60 1,084 1144,60 

           

7. 

Antūžu 

pamatskolas 

direktors 

79 4 83 1 

1056+ 

211,20 

=1267,2

0* 

1 1267,20 0 0 

*- tai skaitā piemaksa par darbu īpašos apstākļos 20% no valsts mērķdotācijas (MK noteikumi 

Nr.445, 24.p.) 

2. Katram izglītības iestādes vadītājam izstrādāt mācību stundu skaitu saskaņā ar LR MK 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

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

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vija Stiebriņa un Līga 

Zalāne,  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm un to 

finansēšanu no pašvaldības budžeta 

 

Ziņo B. Voltmane. Jautā V. Stiebriņa, atbild L. Zalāne. 

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, Ministru kabineta 2016. 

gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem 

Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Krustpils novada 

pašvaldības 2020. gada 29. septembra noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

1. Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības iestāžu 

pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 2020. 

gada 01. septembra līdz 2021. gada 31. augustam: 

 
Nr. 
p.k. 

Izglītības iestāde/amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.09.2020. 

Algas likme par 

1 slodzi no 

01.09.2020. 

Piemaksa par 

iegūto 

kvalitātes 

pakāpi 

Noteiktā alga par 

apstiprināto slodzi 

likmēs ar 

01.09.2020. 

1. Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola 
     

1.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 22 0,25 845.00  211.25 

1.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 1,00 790.00  790.00 

1.3. Izglītības iestādes bibliotekārs 2622 07 0,30 790.00  237.00 

1.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,35 790.00  276.50 

1.5. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,13 790.00  102.70 



1.6. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,13 790.00  102.70 

1.7. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,08 790.00  63.20 

1.8. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,13 790.00  102.70 

1.9. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,13 790.00  102.70 

1.10. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 0,05 790.00  39.50 

1.11. Izglītības metodiķis  0,1 790.00  79,00 

 Kopā  2,65   2107.25 

2. Sūnu pamatskola      
2.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00 7.90 797.90 

2.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

2.3. Skolotājs logopēds  2352 01  0,35 790.00  276.50 

2.4. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,5 790.00  395.00 

2.5. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 0,5 790.00  395.00 

2.6. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 22 0,25 890.00  222,50 

 Kopā  3.60  7.90 2876.90 

3. Mežāres pamatskola      
3.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 22  0,10 845.00  84.50 

3.2. Vispārējās pamatizglītības skolotājs  2341 01  0,50 790.00  395.00 

3.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

3.4. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 
2342 01 0,03 790.00  23.70 

3.5. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,08 790.00  63.20 

3.6. Vispārējās pamatizglītības skolotājs  2341 01 0,60 790.00  474.00 

3.7. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,20 790.00  158.00 

 Kopā   2,51   1988.40 

4. Variešu sākumskolā      
4.1. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs  

2342 02  0,20 790.00  158.00 

4.2. Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājs  

2342 03  0,15 790.00  118.50 

4.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

4.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

4.5. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

4.6. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 790.00  158.00 

4.7. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,25 790.00  197.50 

4.8. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,42 790.00  331.80 

 Kopā   4,22   3333.80 

5. Vīpes pamatskolā      
5.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 790.00  790.00 

5.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 790.00  158.00 

5.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,20 790.00  158.00 

5.4. Vispārējās pamatizglītības skolotājs 2341 01 0,20 790.00  158.00 

5.5. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs  

2342 02  0,075 790.00  59.25 

5.6. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,15 790.00  118.50 

 Kopā   1,825   1441.75 

 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 2019. gada 27. septembra lēmumu 

(ārkārtas domes sēdes protokols Nr.12., 1. punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības 



izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm un to finansēšanu no pašvaldības 

budžeta”.   

 

 

4. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2020. gadam” 

 

 Ziņo B. Voltmane. Ir veikti iekšējie grozījumi, pagastu pārvaldes saņemtos ienākumus 

no izsolēm pārvirzīja uz citām sadaļām. 

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

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

valsts budžetu 2020. gadam”,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2020/14 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

 

 

5. 

Par ziedojuma pieņemšanu 

 

Ziņo B. Voltmane. Izsakās K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 23. septembrī saņemts Antūžu pamatskolas 

direktora Z. Ozoliņa iesniegums ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu 100 EUR (viens simts 

euro) vērtībā no SIA “BRAHMA GROUP” Antūžu pamatskolas izglītojamo ekskursijas 

organizēšanai.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Pieņemt ziedojumu no SIA “BRAHMA GROUP” 100 EUR (viens simts euro) 

vērtībā Antūžu pamatskolas vajadzībām – izglītojamo ekskursijas organizēšanai. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

  



 

6. 

Par Variešu sākumskolas nolikuma  

apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

 

Ziņo L. Garkalne, ka nolikums saskaņots ar Izglītības pārvaldi. Jautā L. Zalāne. Atbild 

L. Garkalne.  

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Variešu sākumskolas direktora pienākumu 

izpildītājas  Ineses  Ziediņas  iesniegums, kurā lūdz apstiprināt Variešu sākumskolas 

nolikumu jaunā redakcijā. Nolikums pievienots iesniegumam. 

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

pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo 

daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, 

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Variešu sākumskolas nolikumu jaunā redakcijā. 

2.Uzdot Variešu sākumskolas direktora pienākumu izpildītājai Inesei Ziediņai 

nodrošināt nolikuma izpildi. 

3. Uzdot Variešu sākumskolas direktora pienākumu izpildītājai Inesei Ziediņai informēt 

Izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes nolikuma jauno redakciju. 

4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam 

  

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Mežavoti 7” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu  pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000542338 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 21.septembra  

EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

9200 1405 Zeme -1176.22 

Mežaudze -3130.76 



 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 1250. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  19500. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 005 0193, ar kopējo platību 5.14 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5694 005 0193, ar kopējo platību 5.14 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 19500 EUR;  

2.2. izsoles soli – 200 EUR; 

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

2.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 6.novembrī sākot no plkst.11:00 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 – Variešu pagasta Variešu ciema katlu mājas rekonstrukcija, 

veicot jauna šķeldas katla iegādi. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta 

energoefektivitāte Variešu 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” (25. punkts).  

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

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0193, ar kopējo platību 5.14 ha,  

atsavināšanu. 

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

Pircēju, par nosolīto cenu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

8. 

Par dzīvokļa “Kūkas Nr.4”-23, Kūkas, Kūku pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

dzīvoklis “Kūkas Nr.4”-23, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588-23 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 383/14140 domājamām daļām  

un dzīvokļa īpašuma 38.3 m 
2
 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts [..] iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar [..], noslēdza Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu 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 22.septembrī 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 1070 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1062 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

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

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

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 1500 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 [..] iesniegumu,  

 

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Kūkas Nr.4”-23, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 5670 

900 8531), ar kopējo platību  38.3 m
2
  un kopīpašuma 383/14140 domājamās daļas no 

būves un zemes, par nosacīto cenu 1500 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. 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Lidlauka taka”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Lidlauka taka” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000603046 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 9.septembrī 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 007 0320, 0.2184 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 153.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

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  1600.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Lidlauka taka”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 007 0320, ar 

kopējo 0.2184 ha platību par nosacīto cenu 1600 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

10. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602863 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 9.septembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

19600 7823 Zemei 5430.94 

 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 : 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 200. 

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  22100. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

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

5696 003 0229, ar kopējo platību 8.76 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 



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

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

Nr. 5696 003 0229, ar kopējo platību 8.76 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 22100 EUR;  

2.2 izsoles soli – 200 EUR; 

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

2.4 noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 6.novembrī sākot no plkst.11:00 

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 – Vīpes pagasta Vīpes ciema ēkas ”Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Investīciju projekta rezultātā tiks veikta ēkas 

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

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

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

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

pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts 

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

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

punkts).  

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

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

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0229, ar kopējo platību 8.76 

ha,  atsavināšanu. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Lidlauka ceļi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils  pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000603039 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 9.septembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

14100 2324 Zemei kadastra 

apzīmējums5668 007 0371-

541.35; 5668 007 0372-416.54 

 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 2000. 

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  18600. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 007 0371, ar kopējo platību 3.32 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0371, ar kopējo platību 3.32 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1.nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 18600 EUR;  

2.2. izsoles soli – 200 EUR; 

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

2.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 6.novembrī sākot no plkst.11:00 

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 – Traktortehnikas iegāde Krustpils pagasta pārvaldei. 

Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta efektīvāka Krustpils pagasta publisko 

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

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

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

(turpmāk- RV) RV7 Pārvaldība un sadarbība Uzdevums 7.1. Nodrošināt efektīvu 

pašvaldības darbību un pakalpojumus. 

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

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lidlauka 

ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0371, ar kopējo 

platību 3.32 ha,  atsavināšanu. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

12. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603141 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 10.septembrī 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 

1300. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 002 0127, 0.77 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 712.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 850 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  3000.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kūrāni”, Vīpes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 002 0127, ar kopējo 0.77 ha 

platību par nosacīto cenu 3000 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

13. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603890 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 9.septembrī 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 

4500. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 010 0283, 2.57 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 952.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1150 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  7600.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Grāvmalas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 010 0283, ar kopējo 

2.57 ha platību par nosacīto cenu 7600 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

14. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603692 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 9.septembrī 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 

7000. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 005 0164, 3.34 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1959.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 200 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  8500.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Rugaine”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 005 0164, ar kopējo 3.34 

ha platību par nosacīto cenu 8500 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.9”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Vārpa Nr.9” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000603832 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 9.septembrī 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 

1200. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0213, 0.1121 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 797.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 200 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  1800.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “D/s 

Vārpa Nr.9”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0213, ar kopējo 

0.1121 ha platību par nosacīto cenu 1800 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā 

no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 



16. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Jaunsaknes” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Mežāres  pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000603126 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 9.septembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

23300 8395 Zemei kadastra 

apzīmējums: 5676 001 0073 -

1252.28; 5676 001 0100-

570.61;5676 001 0111- 597.41 

 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 : 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 200. 

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  28600. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 001 0017, ar kopējo platību 12.64 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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



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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 001 0017, ar kopējo platību 12.64 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 28600 EUR;  

2.2 izsoles soli – 200 EUR; 

2.3 izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4 noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 6.novembrī sākot no 

plkst.11:00 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 “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika 

posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam” (55. punkts).  

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

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 001 0017, ar 

kopējo platību 12.64 ha,  atsavināšanu. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Marinas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603806 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 10.septembrī 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 

1200. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 005 0364, 0.1432 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 542.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 200 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  1400.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Marinas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 005 0364, ar kopējo 

0.1432 ha platību par nosacīto cenu 1400 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

  



18. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000603881 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 9.septembrī 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 

5000. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 007 0098, 2.68 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 2135.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 200 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  6900.  

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Aizupieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 007 0098, ar kopējo 

2.68 ha platību par nosacīto cenu 6900 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.novembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 



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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 
 

 

19. 

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu un noslēgto līguma grozīšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Krustpils novada pašvaldība 2020.gada 30.jūnijā  (reģ.nr.2.1-8/20/1591) saņemts 

Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums, kurā lūdz veikt garāžas telpu novērtējumu 

objektā “Autogarāža”, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils novadā. 

 SIA “Dzieti”, 2020.gada 10.septembrī reģistrācijas Nr. K-20/62 ziņojumu par 

iespējamo nomas maksas apmēru garāžas telpām, kuras atrodas “Autogarāža”, Mežāre, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā (ēkas kadastra apzīmējums 5676 005 0268 002, noteica 

tirgus nomas maksu: 
N.p.k. Telpu grupa, 

telpas 

nosaukums 

 

Telpu platība, m2  

 
Nomas maksa 

mēnesī, 

EUR/m2 (bez 

PVN) 

 

Nomas maksa 

mēnesī par 

visu nomai 

paredzēto telpu, 

EUR (bez PVN) 

 

Nomas maksa 

gadā par visu 

telpu, EUR (bez 

PVN) 

1. Telpu grupas 002, 

telpa Nr.3 
108.1 0.40 43.24 518.88 

 

2. Telpu grupas 004, 

telpas Nr.1 

daļa 

 

137,65 0.39 53.63 643.56 

 

3. Telpu grupas 011, 

telpa Nr.1 

209,5 0.38 79.61 955.32 
 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 

120.punktam nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas 

maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. 

apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad 

nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6
1
.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 21.punktam pagarinot nomas līguma 

termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 

noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto 

nomas maksu. Ja nomas maksu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas 

http://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/297295#p11
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka 

nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks 

papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6
1
.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 

120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

20. punktu 

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Noteikt šādu nomas maksu garāžas telpām, kuras atrodas “Autogarāža”, Mežāre, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā (ēkas kadastra apzīmējums 5676 005 0268 002), 

skatīt tabulu: 
N.p.k. Telpu grupa, 

telpas 

nosaukums 

 

Telpu platība, m2  

 
Nomas maksa 

mēnesī, 

EUR/m2 (bez 

PVN) 

 

Nomas maksa 

mēnesī par 

visu nomai 

paredzēto telpu, 

EUR (bez PVN) 

 

Nomas maksa 

gadā par visu 

telpu, EUR (bez 

PVN) 

1. Telpu grupas 002, 

telpa Nr.3 
108.1 0.40 43.24 518.88 

 

2. Telpu grupas 004, 

telpas Nr.1 

daļa 

 

137,65 0.39 53.63 643.56 

 

3. Telpu grupas 011, 

telpa Nr.1 

209,5 0.38 79.61 955.32 
 

2. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai Nadeždai Mitrofanovai slēgto nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu ar garāžu telpu nomu nomniekiem, uz pieci gadi, ievērojot l.punktā 

noteiktos izcenojumus, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

parejas noteikumu 20. Punktu, iekļaujot nomas līgumā segt neatkarīga vērtētāja 

pakalpojumus. 

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai Nadeždai Mitrofanovai izdarīt grozījumus 

starp Krustpils novada pašvaldību un ar nomniekiem noslēgtiem nedzīvojamo telpu 

nomas līgumiem. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

 

 

20. 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada domes 

2020.gada 16.septembra lēmumā (protokols Nr.16., 8.p.) 

 

Ziņo I. Stupāne. 

Krustpils novada domes 2020.gada 16.septembra sēdē pieņemts lēmums (protokols 

Nr.16., 8.p.) „Par  Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”. 



Konstatēts, ka minētā lēmuma aprakstošās daļas 3., 4.rindkopā un lēmuma 1.,3.,un 5.punktā 

pieļauta pārrakstīšanās kļūda, nepareizi norādot nosolīto cenu. Lēmumā norādītā nosolītā cena 

26750 EUR,  pareizā nosolītā cena 26500 EUR. 

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts, ka „iestāde jebkurā 

laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskās 

kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību”.  

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu,  

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

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

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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

Labot pārrakstīšanās kļūdu Krustpils  novada domes 2020.gada 16.septembra sēdes lēmuma 

(protokols Nr.16., 8.p.): 

1. aprakstošajā daļas 3., 4.rindkopā - labot summu  no “26750” uz  “26500”; 

2. lēmuma 1., 3. un 4.punktā -labot summu  no “26750” uz  “26500”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 
 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

30. 09. 2020 

Sēdes protokolētājs                                                                               D. Ivanova 

30. 09. 2020 

  



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 
APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības 

 domes 2020. gada 29.septembra lēmumu 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 17, 4. punkts) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jēkabpils 

(vieta) 

 

2020. gada 29. septembrī       Nr. 2020/14 

 

 

Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2020/1 “Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, 

kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā 

(1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 10 626 165 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 857 698 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 518 749 euro. 

 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 738 648 

euro (1. un 15. pielikums). 

                 

4. Finansu un grāmatvedības nodaļa 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 

naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta 

pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs      K. Pabērzs 
 


