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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 30. decembrī Nr. 23 

 

Sēdi atklāj 09.44 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve (no darba kārtības 2.jautājuma), Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Pēteris Gravāns. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Datortīklu un IS speciāliste Anita Dzenuška, Finansiste 

Baiba Voltmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Personāla vadības speciāliste 

Rasma Mazulāne, Projektu koordinatore Tamāra Latiševa, Projektu vadītāja Vita Salmiņa. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāts -  Kārlis Stars - attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

1. Par projektu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu 

pagasta Antūžu ciemā”  

2. Par projektu „Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā 

Krustpils novadā”  

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

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

4. Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu iegādei attālinātā mācību procesa 

īstenošanai  

5. Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā  

6. Par nekustamā īpašuma  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

mailto:novads@krustpils.lv


7. Par nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

9. Par nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

10. Par nekustamā īpašuma “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

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

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

12. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vasariņas”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 25”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 38”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 48”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

16. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Kotels”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

18. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunkalnieši”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

19. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

20. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Ieleju lauks”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

21. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Oļi”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

22. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Jaunpils”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

23. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

24. Par kustamas mantas  izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu  

25. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

1.  

Par projektu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana 

Variešu pagasta Antūžu ciemā” 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē T. Latiševa. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2011. gada 4.oktobra 

Ministra Kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumā ”Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 



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

Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklātajā 9.kārtas projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”. 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2021. gada 6. janvārim iesniegt projekta iesniegumu „Bērnu un 

jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā”.  

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 5000,00 

Attiecināmām izmaksām 5000,00 

Publiskais finansējums ( 90 %) 4500,00 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  500,00 

Neattiecināmās izmaksas 0 

 

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 500 apmērā no projektu 

līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu koordinatori Tamāru 

Latiševu.  

 

2. 

Par projektu „Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā 

Krustpils novadā”  

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē V. Salmiņa. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2011. gada 4.oktobra 

Ministra Kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumā ”Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 

atklātajā 9.kārtas projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

6.rīcībā “Veselīga dzīves vide”. 

2. Sagatavot un līdz 2021.gada 6.janvārim iesniegt projekta iesniegumu „Koka 

takas/laipas izbūve Marinzejas ezera krastā Atašienes pagastā Krustpils novadā” .  



3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 5000,00 

Attiecināmās izmaksas 5000,00 

Publiskais finansējums ( 90 %) 4500,00 

Pašvaldības finansējums ( 10 %)  500,00 

Neattiecināmās izmaksas 0 

 

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 500,00 apmērā no Atašienes 
pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projektu vadītāju Vitu Salmiņu.  

 

 

3. 

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

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

2020. gadam” 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

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, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2020/17 

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

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

 

 
4. 

Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu iegādei attālinātā mācību procesa īstenošanai 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. Jautā P. Gravāns. Atbild B. Voltmane. Skaidro 

A. Dzenuška un K. Pabērzs.  

2020. gada 06. novembrī tika izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 655, kas nosaka, 

ka no 2020. gada 09. novembra visā valsts teritorijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija. No šī 

laika vispārizglītojošajās skolās 7. - 12. klasēm tika noteikts attālinātais mācību process. 

Izglītības un Zinātnes ministrija Krustpils novada skolām – Krustpils pamatskolai, Sūnu 

pamatskolai, Antūžu pamatskolai un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai kopā piešķīra 36 

datorus. 

Lai datorus varētu lietot ir nepieciešamas datorprogrammu licences, kas jāiegādājas 

pašvaldībai. 

Ir nepieciešami finanšu līdzekļi 2 474,21 EUR apmērā.  

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

punktu, 14. panta  2. daļas 6. punktu,  

 



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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 2 474,21 apmērā datorprogrammu licenču iegādei attālinātā 

mācību procesa īstenošanai, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 
5. 

Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Ziņo R. Mazulāne. Jautā K. Pabērzs. Atbild R. Mazulāne. Izsakās K. Pabērzs. Jautā V. 

Stiebriņa. Atbild B. Voltmane. Jautā A. Vetere. Atbild R. Mazulāne. B. Votlmane izsakās par 

minimālās algas nodrošināšanu. Skaidro R. Mazulāne. Izsakās B. Voltmane. Atbild R. 

Mazulāne. Izsakās R. Spēks. Izsakās B. Voltmane, K. Pabērzs un P. Gravāns. Informē B. 

Voltmane, atbild R. Spēks. Jautā R. Mazulāne. Izsakās K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 

24. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 707 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 

24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", kas stājas 

spēkā ar 01.01.2021., Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, 

Krustpils novada domes 2020. gada 16. decembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.22 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/16 “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2016.gada 

22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un 

lēmumu Nr.4., protokols Nr.22 “Par grozījumiem Grāmatvedības kārtošanas noteikumos” un 

ņemot vērā to, ka nav grozīti Ministru kabineta noteikumi Nr.66 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un 

tās noteikšanas kārtību”, kas nosaka Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas, Pielikums Nr.2,  

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

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav „atturas”- Juris Puriškevičs, Līga 

Zalāne – (2 balsis),  Krustpils novada  dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus 2020.gada 25.novembra Krustpils novada domes lēmuma Nr.14. 

(protokols Nr.21)“Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumā”, 1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

“1. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt sekojošus grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā: 

1.1.Aizstāt 29. punktā koeficientu “2,11” ar koeficientu “1,96” 

1.2.Aizstāt 36. punktā koeficientu “1,79” ar koeficientu “1,67”.” 

2. Atcelt 2020.gada 25.novembra Krustpils novada domes lēmuma Nr.14. (protokols Nr.21)“Par 

grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā” 2.punktu.  

3. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikumā Nr.2, papildinot Pielikumu Nr.2 ar 

13.struktūrvienību:  Antūžu pamatskola un izsakot to sekojošā redakcijā:  

https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu


Pielikums Nr.2 

 

 
Nr.p.

k 

Struk

-

tūrvi
e-

nības 

Nr.p.
k. 

Struktūrvienī

ba 

Amata 

nosaukums 

Profesijas 

kods 
Slodze  Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēnešalgu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 
2018.g 

Noteiktā 

alga par 
slodzi ar 

01.01. 

2021. 

121  13. 
 Antūžu 

pamatskola 
Kurinātājs 8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

122     Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

123   Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

124   Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

125   Aprūpētājs 5322 02 1 
39. Sociālais 

darbs 
II A 4 705 500 

126   Aprūpētājs 5322 02 1 
39. Sociālais 
darbs 

II A 4 705 500 

127   Aprūpētājs 5322 02 1 
39. Sociālais 

darbs 
II A 4 705 500 

128   Dežurants 5419 11 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IA 4 705 500 

129   Virtuves 
darbinieks 

9412 02 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IA 4 705 620 

130   Auklis 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

131   Auklis 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

132   Auklis 5311 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

133   Auklis 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

134   Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

135   Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

136   Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

137   Noliktavas 

pārzinis 
4321 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 4 705 550 

138   Santehniķis  7126 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 550 

139   Mikroautobusa 

vadītājs 
8322 03 1 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 563 

140   Mikroautobusa 

vadītājs 
8322 03 1 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 563 

141   Pavārs 5120 02 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

II A 4 705 610 

142   Pavārs 5120 02 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 4 705 610 

143   Saimniecības 

vadītājs 
5151 03 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 635 

144   Lietvedības 
sekretārs 

4120 03 1 
38.Sekretariāta 
funkcija 

III 7 996 690 

145   Medicīnas māsa 3221 01 1 5.2. Aprūpe II 6 899 811.82 

146   Medicīnas māsa 3221 01 0.5 5.2. Aprūpe II 6 899 811,82 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 



6. 

Par nekustamā īpašuma  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
Ziņo I. Stupāne. Jautā P. Gravāns, atbild I. Stupāne.  

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 21.oktobra  domes sēdes 

lēmumu  (protokols Nr. 19, 17.p),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Avenītes”, Vīpes pagasts otrās izsoles rīkošanu par domes nosacīto cenu 2700 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 28.decembrī  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

21.07.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

Trešās izsoles 

sākumcena 

(30% 

samazinājums 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

1600 3000 2700 2100 1073 

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

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

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

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

daļu, 32.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav „atturas”- Aija Vetere, Elīna Serkova, 

Līga Zalāne, – (3 balsis),  Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 004 0475, kopēja platībā 1400 kv.m. platībā ar 

būvi. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  2100 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

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

izsoles laiku 2021.gada 11.februārī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 



4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs.  

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 21.oktobra  domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.19., 25),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu  par domes nosacīto cenu 22800 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 28.decembra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši 

izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, 

ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 10.jūlija EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

12700 3087 22800 20520 

 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 32.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,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (12 balsis), „pret”- nav „atturas”- Juris Puriškevičs 

Vladimirs Golubevs  (2 balsis) Krustpils novada  dome nolemj: 

 



1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam “Graši”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5668 007 0465, kopēja platībā 9.7 ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  20520 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 100 EUR, un 

izsoles laiku 2021.gada 11.februārī, sākot no plkst. 11.00 Krustpils novada domē, 

konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

8. 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

Ziņo I. Stupāne.  

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 30),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr. 

3”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1900 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 28.decembra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

09.11.2020. EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

1000 757 1900 1710 

 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 32.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 



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

vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu,  

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

Serkova,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (12 balsis), „pret”- nav „atturas”- Juris Puriškevičs 

Vladimirs Golubevs  (2 balsis) Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5670 001 0207, kopēja platībā 900 m2 platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “D/s Vārpa Nr. 3”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  1710 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, un 

izsoles laiku 2021.gada 11.februārī, sākot no plkst. 11.00 Krustpils novada domē, 

konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 
9. 

Par nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 29),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 8400 

EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 28.decembra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši 

izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, 

ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

09.11.2020. EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

5800 2515 8400 7560 

 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 32.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,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne,  Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs  (3 balsis) Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam “Vasarāji”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5668 004 0094, kopēja platībā 3.03 ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  7560 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, un 

izsoles laiku 2021.gada 11.februārī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 
 

 

10. 

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

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 34),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 2400 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 28.decembra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši 

izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, 

ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

09.11.2020. EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

620 74 2400 2160 



 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 32.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,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (12 balsis), „pret”- nav „atturas”- Juris Puriškevičs 

Vladimirs Golubevs  (2 balsis) Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5670 008 0593, kopēja platībā 0.6623 ha 

platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  2160 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, un 

izsoles laiku 2021.gada 11.februārī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

konferenču zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

11. 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 48),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Stacijas 

laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 32800 

EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 21.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 28.decembra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši 



izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, 

ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 2.novembra EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

31300 7331 32800 29520 

 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 15.panta pirmo daļu, 32.panta pirmo 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,  Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (12 balsis), „pret”- nav „atturas”- Juris Puriškevičs 

Vladimirs Golubevs  (2 balsis) Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

Krustpils pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5668 007 0238, kopēja platībā 2.98 

ha platībā. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma  “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads otrajā izsoles sākumcenu 29520 EUR,  izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei 

iemaksājamo nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no sākumcenas un 

reģistrācijas maksu 50 EUR (ja izsoli rīko Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisija). 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

turpināt atsavināšanas procesu, sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  

īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām domes vārdā vai 

elektroniski, izmantojot vietni https://izsoli.ta.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 

2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste Ilze Stupāne. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 
 

 

 

 

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


12. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vasariņas”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 41),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Vasariņas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 2100 

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 2150 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja – Vārds Uzvārds, personas 

kods [..]. 

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

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

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

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

daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 56680040101 ar kopējo platību 0.5615 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 

2150 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

13. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 25”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 31),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s 

Vārpa Nr. 25”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 2100 

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 2150 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds Uzvārds, personas kods 

[..]. 



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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Vārpa Nr. 25”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 56700010229 ar kopējo platību 0.1106 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, adrese: adrese (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto 

cenu 2150 EUR. 

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

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. 

 

 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 38”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 32),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma D/s 

Vārpa Nr. 38”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1700 

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 1750 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds Uzvārds, personas 

kods [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Vārpa Nr. 38”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 56700010242 ar kopējo platību 0.07 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Vārds Uzvārds, adrese: adrese (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 1750 

EUR. 

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

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 Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Vārpa Nr. 48”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 33),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s 

Vārpa Nr. 48”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1950 

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 2000 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds Uzvārds, personas 

kods [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Vārpa Nr. 48”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 56700010140 ar kopējo platību 0.1 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, adrese: adrese (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 2000 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

16. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Spulgas”, Vīpes  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25. novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 21.,16), Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 5460 EUR.   



Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 7060 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Vīpes pagasta Krūmiņa 

zemnieku saimniecība "JASMĪNI", reģistrācijas Nr. 45401012900. 

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

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

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

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

daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, , Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- Vija Stiebriņa (1 

balss), „atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

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

Nr. 5696 004 0019 ar kopējo platību 2.59 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Vīpes pagasta Krūmiņa zemnieku saimniecība "JASMĪNI", 

reģistrācijas Nr. 45401012900 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 7060 

EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Kotels”, Kūku  pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 35),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Kotels”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 14200 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 14300 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "MĀRTIŅMUIŽA", reģistrācijas numurs 45403013898. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

Nr. 56700010140  ar kopējo platību 4.92 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 



ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRTIŅMUIŽA", reģistrācijas 

numurs 45403013898, adrese: “Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 14300 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Jaunkalnieši”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 36),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 920 

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 970 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds Uzvārds,  personas 

kods [..],. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 56940070228  ar kopējo platību 0.07 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..], adrese: adrese (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 970 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 
 

 

 



19. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Kristīnes”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 39),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 17500 

EUR. 

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000604774 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta 

noteiktajā kārtībā. 2020.gada 15.decembrī, nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads pirmpirkuma tiesīgā persona - Vārds Uzvārds, personas kods [..], iesniedza 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo īpašumu. Izsolei reģistrējās viens 

dalībnieks, pēc  viena soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 17600 EUR, nekustamo 

īpašumu nosolīja  – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAĢIS", reģistrācijas numurs 

45403014624. 

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

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

5694 005 0289, ar kopējo platību 6.9 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

17600 EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 9.novembra  

EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR 

Nosolītā cena EUR 

12900 2244 17500 17600 

 

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, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

Nr. 56940050289 ar kopējo platību 6.9 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAĢIS", reģistrācijas numurs 45403014624, 



adrese: “Bites”, Variešu  pag, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto 

cenu 17600 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Variešu pagasta Variešu ciema katlu mājas rekonstrukcija. 

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).  

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

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 56940050289 ar kopējo platību 6.9 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē 

par nosolīto cenu 17600 EUR. 

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

Pircēju, par nosolīto cenu 17600  EUR. 

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

Pabērzs. 
 

20. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Ieleju lauks”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 40),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Ieleju 

lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 32900 EUR.

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000606016 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

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

pēdējo nosolīto cenu 33100 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – Variešu pagasta D. 

Liepnieka zemnieku saimniecība "RUSUĻI", reģistrācijas numurs 45404005563. 

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Ieleju lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 007 0247, ar kopējo platību 12.7 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

33100 EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 9.novembra  

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR 

Nosolītā cena EUR 

25500 7598 32900 33100 



 

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, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Ieleju lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 007 0247, ar kopējo platību 12.7 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs Variešu pagasta D.Liepnieka zemnieku 

saimniecība "RUSUĻI", reģistrācijas numurs 45404005563, juridiskā adrese: 

"Virsaiši”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko 

nosolīto cenu 33100 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Variešu pagasta Variešu ciema katlu mājas 

rekonstrukcija. 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).  

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ieleju lauks”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0247, ar kopējo platību 12.7 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 33100 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 33100  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

21. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Oļi”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 37),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 3300 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 3350 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Vārds Uzvārds, personas 

kods [..]. 



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

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

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

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

daļu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

  

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Oļi”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5646 004 0155  ar kopējo platību 1.2 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

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

augstāko nosolīto cenu 3350 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

22. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “Jaunpils”, Atašienes  pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 38),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 8100 

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 8150 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Atašienes pagasta G. 

Kozuliņa zemnieku saimniecība "AUGSTENĪCA", reģistrācijas  numurs  45404008023. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5646 004 0156  ar kopējo platību 3.58 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Atašienes pagasta G.Kozuliņa zemnieku saimniecība 

"AUGSTENĪCA", reģistrācijas  numurs  45404008023, adrese: “Augstenīca”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 8150 EUR. 

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



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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

23. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lidlauka ceļi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 47),  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 7800 EUR.  

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas trešo 

punktu, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds - kopīpašnieki, katrs ½ (vienu otro) domājamo daļu, 

kopīgi ierosināja no Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošā nekustamā 

īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5668 007 0371, 

izdalīt zemes vienības 1,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, atsavināšanu, 

ņemot vērā, ka uz šīs zemes vienības atrodas mums kopīpašumā piederoša Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000520466 ierakstīta būve ar kadastra apzīmējumu 5668 

007 0312 004.  

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta ceturtajā daļā 

noteiktajam, būves kopīpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz minētās Pašvaldībai piederošās 

zemes vienības pirkšanu.    

Saskaņā ar Pašvaldības domes 2020. gada 29. septembra lēmumu (protokols Nr.17.,11.p.) un tā 

grozījumiem minētā Pašvaldībai piederošā zemes vienība nodota atsavināšanai par nosacīto 

cenu 7800 EUR. 

 Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otrajā daļā un 44. 

panta ceturtajā daļā noteikto,  kopīpašnieki, izmanto savas pirmpirkuma tiesības uz Pašvaldībai 

piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, par nosacīto cenu 7800 EUR. 

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

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

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

44.panta ceturto 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, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Lidlauka ceļi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0371 ar kopējo platību 1.42 ha  atsavināšanas rezultātus par 

nosacīto cenu, nekustamo īpašumu ieguvuši pirmpirkuma tiesīgās personas – 

kopīpašnieki, katrs ½ (vienu otro) domājamo daļu: Vārds Uzvārds, adrese: adrese un 

Vārds Uzvārds, adrese: adrese (turpmāk - Pircējs), par nosacīto cenu 7800 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 



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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

24. 

Par kustamas mantas  izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu 

 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 42),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības kustamā mantas -  JUMZ 

6KL, valsts reģistrācijas numurs T5071LB, reģistrācijas apliecības numurs A341302, 

atsavināšanu par domes nosacīto cenu 700 EUR  t.sk PVN.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta 

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

nosolīto cenu 750 EUR,  kustamo mantu  nosolīja -  Vārds Uzvārds, personas kods [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas - JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs  

T5071LB, reģistrācijas apliecības numurs A341302 izsoles rezultātus,  kustamo 

mantu ieguva solītājs - Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk-Pircējs), adrese: 

adrese, par pēdējo nosolīto cenu 750 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

25. 

Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

 
Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.21., 42),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības kustamā mantas trīs 

autobusu un traktora   atsavināšanu par domes cenu, soli, nodrošinājuma naudu, skatīt tabulu: 

  



 

  

Nr. 

Marka, modelis, valsts 

reģistrācijas numurs 

Sākotnēja cena 

(EUR) t.sk.PVN 

un pašvaldības 

izdevumi 

Izsoles soli 

 (EUR) 

Nodrošinājuma 

nauda (EUR) 

1 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, JJ7294, 
3000 100 50 

2 MERCEDES BENZ 0 303, 
VR7415 

3100 100 50 

3 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 515, HF6387 
6700 100 50 

4 JUMZ 6KL, T5071LB 700 50 50 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta 

noteiktajā kārtībā.  

Izsolei reģistrējās viens dalībnieks uz  JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs  T5071LB, 

reģistrācijas apliecības numurs A341302, (turpmāk- kustamā manta) pēc viena soļa nosolīšanas 

par pēdējo nosolīto cenu 750 EUR,  kustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds Uzvārds, personas kods 

[..]. 

 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, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt 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, ierosina 

rīkot otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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, 15.panta pirmo daļu, 32.panta pirmo 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, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav 

„atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

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

413, valsts reģistrācijas numurs  JJ7294, reģistrācijas apliecības numurs AF1118918; 

MERCEDES BENZ 0 303, valsts reģistrācijas numurs  VR7415, reģistrācijas  apliecības 

numurs AF3115697; MERCEDES BENZ SPRINTER 515, valsts reģistrācijas numurs  HF6387, 

reģistrācijas apliecības numurs AF0014383. 

2. Apstiprināt kustamās mantas otras  izsoles sākumcenu ar 20 % (divdesmit procentu) 

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

atsavināšanas un izsoles komisija): 

  

Nr. 

Marka, modelis, valsts 

reģistrācijas numurs 

Sākotnēja cena 

(EUR) t.sk.PVN 

un pašvaldības 

izdevumi 

Izsoles soli 

 (EUR) 

Reģistrācijas 

nauda (EUR) 



1 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, JJ7294, 
2400 100 50 

2 MERCEDES BENZ 0 303, 
VR7415 

2480 100 50 

3 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 515, HF6387 
5360 100 50 

 

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

atsavināšanas procesu, sagatavot izsoles noteikumus, organizēt kustamas mantas atsavināšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām domes vārdā vai elektroniski, izmantojot vietni 

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

“Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste Ilze Stupāne. 

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

Pabērzs. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.04 
 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
04.01.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

 
04.01.2021. 

  

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


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2020.gada 30. decembra lēmumu 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 23,  3. punkts) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jēkabpils 

(vieta) 

 

2020. gada 30. decembrī       Nr. 2020/17 

 

 

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 pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam 

šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 11 303 932 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 13 041 753 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. Finanšu 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 
 


