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1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

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

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Ziņojums 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5. Par nekustamā īpašuma  “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

6. Par nekustamā īpašuma  “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

7. Par nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.8”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

10. Par administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu  

11.  Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā  

12.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

13.  Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu  

14.  Par zemes ierīcības projekta „Saciņas” Variešu pagastā apstiprināšanu  

15.  Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu  

16.  Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes 

uzsākšanu  

17. Par finansiālu atbalstu dzejoļu krājuma izdošanai 

18. Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

19. Par grozījumiem Krustpils pamatskolas nolikumā 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

22. Par atbalstu biedrībai ELPAS 

23. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

 

 

2. 

Ziņojums 

 

Izpilddirektora amata pienākumu izpildītāja Baiba Voltmane informē par trīs 

mazlietotu pasažieru autobusu iegādi Atašienes, Vīpes un Variešu pagastu pārvaldēm. 

Noslēdzies iepirkums par saimniecības preču iegādi Krustpils noavada pašvaldībai un 

struktūrvienībām, līgums tiks slēgts ar SIA “Sedumi”. Septembra beigās tiek plānota domes 

ārkārtas sēde, kurā tiks skatīti 2020. gada budžeta grozījumi. 14. septembrī Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībā notika pirmā kopīgā jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā attīstības 

plānošanas speciālistu tikšanās, tika runāts par  jaunizveidojamā novada attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes kārtību. B. Voltmane ziņo, ka VARAM iesniegti dokumenti par 

Krustpils novada pašvaldības investīciju projektu “Jaunmuižas ielas lietus ūdens novades, 

energoefektīva apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve”. 25. septembrī pašvaldībā tiek 



plānots revidentu apmeklējums. Budžeta komisija sanāks, lai izrunātu nākamā gada budžeta 

prioritātes. Norit aktīvs darbs pie projektiem. 

Deputāti jautā par 18. novembra svinīgo pasākumu Mežāres kultūras namā, par 

Atzinības un Goda rakstu izvirzītajiem pretendentiem. K. Pabērzs informē, ka ir iespēja 

pieteikt pretendentus līdz 23. oktobrim, lai Apbalvošanas komisija paspēj izskatīt 

pieteikumus. Vienojas, ka pasākums notiks 2020. gada 17. novembrī plkst 17.00. Vēl nav 

skaidrības ar pieaicinātajiem māksliniekiem. Nolemj, ka pasākumā klātienē, ievērojot 

COVID-19 ierobežošanas prasības, varēs ierasties tikai ar ielūgumiem. J. Iie ierosina izsniegt 

ielūgumus, kurā tiktu norādīts apbalvojamais un viņa 2 izvēlētas personas. Izsakās P. Gravāns  

- nepieciešams šo informāciju publicēt mājas lapā un Krustpils novada avīzē. E. Serkova 

iesaka pasākuma video tiešraidi translēt, piemēram Facebook tīmekļvietnē, lai novada 

iedzīvotāji var vērot attālināti pasākuma norisi. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts M. Felss. 

 

3. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Ar 2020.gada 15.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 3.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Dūcāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 3880.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās divi dalībnieki, pēc divdesmit trīs soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 5030 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 ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

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

5696 005 0317,  ar kopējo platību 1.34 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Vārds Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 

5030 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. 

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Sūnmala”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

  

Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

 Ar 2020.gada 15.jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 16.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 3360.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3460 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 ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5670 003 0094,  ar kopējo platību 0.84 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3460 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. 

 

 
  



 

5. 

Par nekustamā īpašuma  “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.jūlijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.11., 5) “Par nekustamā īpašuma “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 16050 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.septembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 4.septembrī  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 

03.06.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

15300 16050 14445 4827 

 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 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

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

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 1 (Juris Puriškevičs), "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 
1.Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Vicupēni”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5676 002 0005, kopēja platībā 6.98  ha platībā. 

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

izsolē par nosacīto cenu  14445 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 

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 šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma  “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.jūlijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.11., 18) “Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 7800 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.septembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 4.septembrī  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 

06.07.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

5000 7800 7020 1147 

 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 

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 Atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 1 (Juris Puriškevičs), "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Spulgas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 004 0019, kopēja platībā 2.59  ha platībā. 

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

par nosacīto cenu  7020 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 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 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 “D/s Meždārzi Nr.8”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Meždārzi Nr.8” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599666 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 31.jūnijā 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 560. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0106, 607 m2 platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 560.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

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

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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



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

EUR  900.  

 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 ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils 

novada dome nolemj: 

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

Meždārzi Nr.8”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0106, ar 

kopējo platību 607 m2  par nosacīto cenu 900 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. 

 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

  

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Ar 2020. gada 15. jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 4.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 12 750.   

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000599136 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās desmit dalībnieki, pēc piecdesmit piecu soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 26 750 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – Vārds 

Uzvārds, personas kods [..].  

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 “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 



5670 004 0517, ar kopējo platību 2.38 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 26 

750 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. jūnijā  

EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 1. janvārī  

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības dati) 

EUR 

2020.g. 2. janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

11 700 208 208,00 12 750 

 

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 ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 004 0517 ar kopējo platību 2.38 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 26 750 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Katlu mājas pārbūve Kūku ciemā. Investīciju 

projekta rezultātā tiks veikta katlu nomaiņa un pārbūvēta katlu māja. 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” (54. punkts).  

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0517 ar kopējo platību 2.38 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 26 750 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 26 750  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts M. Felss. 

  



9. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

  

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Ar 2020. gada 15. jūlija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 

17.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

par  nosacīto cenu EUR 28 000.   

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000599540 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās septiņi dalībnieki, pēc simtu divpadsmit soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 50 400 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.  

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 “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 

005 0124, ar kopējo platību 9.6 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 50 400 

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. jūnijā  

EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020. gada 1. janvārī  

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības dati) 

EUR 

2020.g. 2. janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR 

23 000 1 200 4 750,42 28 000 

 

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 ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5670 005 0124 ar kopējo platību 9.6 ha izsoles rezultātus, nekustamo 



īpašumu ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns”, 

reģistrācijas Nr. 45403003353 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 50 

400 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ”Kūkas 4” jumta 

nomaiņai. Investīciju projekta rezultātā tiks atjaunots dzīvojamās mājas jumta 

segums ar mērķi saglabāt, uzturēt un apsaimniekot pašvaldības īpašumu. 

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 9.2. 

uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanu. 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” (58. punkts). 

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0124 ar kopējo platību 9.6 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 50 400 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 50 400  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

10. 

Par administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba nodrošināšanai atbilstoši 

komisijas nolikumam nepieciešams komisijā ievēlēt vēl vienu komisijas locekli.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 7. septembrī saņemts Jura Bogoviča, personas 

kods [..], iesniegums ar piekrišanu darboties Krustpils novada pašvaldības Administratīvajā 

komisijā. 

Atbilstoši nolikumam Juris Bogovičs jāievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu 

pirmo daļu, Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/4 

“Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, 24.3.apakšpunktu,  

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt Juri Bogoviču Krustpils novada pašvaldības Administratīvajā komisijā un 

apstiprināt komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā. 

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

 

 

 



11. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..], 2020.gada 10.augusta iesniegumu 

(Krustpils novada pašvaldībā reģistrētu 10.08.2020. ar nr.2.1-11.1/20/1940), par uzņemšanu 

rindā uz pašvaldības dzīvokli.  

Iesniedzējs lūdz pašvaldības dzīvojamo platību Spunģēnu ciemā, Krustpils pagastā  

vai Variešu pagastā. Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 

saistītos apstākļus tika konstatēts: 

Iesniedzējam nav atrasti zemesgrāmatā reģistrēti īpašumi, kas apstiprina faktu, ka 

Iesniedzējam būtu cita dzīvojamā platība. Krustpils pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzējas 

iesniegumu, sniegusi piekrišanu, Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā. 

Skatot Iesniedzējas iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

vai pastāv labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnosacījumi, proti, vai pastāv apstākļi, 

lai Iesniedzēja tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzēja nav pieskaitāms 

to personu lokā, kuram neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tāpat, 

Iesniedzēja, nav tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām. Pašvaldība, 

Iesniedzējai dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. vispārējā kartībā, viņu uzņem 

dzīvokļu rindā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2., 3, 6. pantu trešo daļu 7. panta piekto daļu, 11. pantu., 13. panta pirmo daļu, 14. 

panta pirmo un septīto daļu, 15. pantu, 16. panta trešo daļu,  

  atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

Uzņemt rindā vispārējā kārtībā Vārds Uzvārds, personas kods [..], uz Krustpils novada 

pašvaldības dzīvokli Krustpils pagasta administratīvā teritorijā ar kārtas Nr.6.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot 2020.gada 24.augusta Vārds Uzvārds (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu 

kurā lūdz iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību pēc adreses [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Mežāres  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītājas saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 



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

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

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās 

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

 atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

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

adreses [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres 

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

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

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

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

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

citai personai.  

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

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

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

 

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

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

    

   

  



 

13. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot  Vārds Uzvārds (turpmāk- Iesniedzējs),   adrese:  [..] Kūku pagasts, Krustpils 

novads, 2020.gada 17.augusta iesniegumu ar lūgumu  pārslēgt dzīvokļa [..] Kūku pagasts, 

Krustpils novads īres līgumu uz viņas vārdu sakarā ar  īrnieka (laulātā)  - Vārds Uzvārds 

(personas kods [..]) nāvi. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2015.gada 1.augustā, noslēgts dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr.6-47/15/41, starp pašvaldību un Vārds Uzvārds.  

2. Iesniedzējas deklarētā dzīvesvieta  no 03.09.2015., ir dzīvoklis, ko apliecina 

Iedzīvotāju reģistra datu bāze; 

3. Vārds Uzvārds miris [..]. [Pamats: [..]. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

izsniegta miršanas apliecība [..]] 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta trešo daļu, Iesniedzējs  ir 

atzīstams par īrnieces ģimenes locekli. Atbilstoši šī likuma 14.panta ceturtajai daļai īrnieka 

nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas 

īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus ,  

Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  6-47/15/41 uz  

Vārds Uzvārds vārda uz vienu gadu  ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu ja nav 

līgumsaistību parāda. 

2. Uzlikt par pienākumu  Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

ierasties Kūku pagasta pārvaldē un noslēgt īres līgumu par dzīvokļa īri. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

      

 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta „Saciņas” Variešu pagastā apstiprināšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot SIA “TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.454030”31893, juridiskā adrese: 

A.Pormaļa iela 15,Jēkabpils, LV-5201, sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara 



Meldrāja 2020.gada 31.augusta iesniegumu Nr.TP-19 par zemes ierīcības projekta ”Saciņas”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Saciņas”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 001 0111 uzsākts pēc tā īpašnieka – Vārds 

Uzvārds, adrese: “Saciņas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, 2020.gada 26.jūnija 

iesnieguma. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0111 – ar platību 20,8 ha, pamatojoties uz 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 14.maija  lēmumu (sēdes 

protokols  Nr.10, p.2)  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā /5694 

001 0111, Saciņas /. 

 Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Saciņas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56940010111 zemes robežas ir ierādītas uz fotoplāna pamata, nav 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

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

Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes 

vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi, apgrūtinājumu izraisošo objektu, situācijas 

kontūru un citu elementu izvietojuma precizēšana, iegūstot precīzus digitālos datus. 

     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Saciņas”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0111, ar platību 20,8 ha  

divās zemes vienībās, atdalot  2,1 ha platību (grafiskajā daļā zemes vienība Nr.1 un Nr.2) :  

        Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0150 -   platība 18,7 

ha; Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0155 -   platība 2,1 ha; 

        Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Saciņas” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0150-   ar platību 18,7  

ha piešķirams jauns nosaukums “Vecmāči”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0155 -  ar 

platību 2,1 ha atstājama adrese un nosaukums „Saciņas”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 14.maija  lēmumu 

(sēdes protokols  Nr.10, p.2)  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā 

/5694 001 0111, Saciņas /.un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara Meldrāja 

2020.gada 31.augusta iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Saciņas” apstiprināšanu, un 

ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara Meldrāja sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Saciņas” Variešu pagastā,  

 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Saciņas ”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

5694 001 0111), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 



kadastra apzīmējumu 5694  001 0111 , ar platību 20,8 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā Nr.1un Nr.2 ) 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0150 -   platība 18,7 

ha piešķirt jaunu nosaukumu “Vecmāči”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un zemes 

lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 001 0155-  

platība 2,1 ha atstāt nosaukumu un adresi  „Saciņas”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 

 

15. 

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē S. Čandere. Izsakās K. Pabērzs. Jautā K. Stars. Atbild S. 

Čandere 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta “Jaunizveidojamo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtība”, Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 394 un pamatojoties uz likuma 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,  21. panta pirmās daļas 3. un  24.punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un otro daļu un 22.pantu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 10. pantu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas metodiku „Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei un to vērtēšanai” (apstiprināta 30.12.2014.), 

 

 atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.–

2027.gadam izstrādes uzsākšanai. 

2. Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.–

2027.gadam izstrādes vadības grupas sastāvam: 

2.1. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs; 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


2.2. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks; 

2.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors; 

2.4. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.5. Krustpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.6. Salas novada domes priekšsēdētājs; 

2.7. Viesītes novada domes priekšsēdētājs; 

2.8. Aknīstes novada domes priekšsēdētājs. 

3. Piekrist Jēkabpils pilsētas domes apstiprinātajam jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes Darba uzdevumam un izpildes termiņiem. 

4. Paziņojumu par jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.–

2027.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

 

16. 

Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

 

 Jautājums izskatīts 09.09. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā P. Gravāns, atbild S. Čandere. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta “Jaunizveidojamo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtība”, Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. lēmumu Nr.395 un pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21. panta 24.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 21. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 

6.panta ceturto daļu, 10.pantu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas metodiku „Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju izstrādei un to vērtēšanai” (apstiprināta 30.12.2014.), 

 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–

2035.gadam izstrādes uzsākšanai. 

2. Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–

2035.gadam izstrādes vadības grupas sastāvam: 

2.1. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs; 

2.2. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks; 

2.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors; 

2.4. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.5. Krustpils novada domes priekšsēdētājs; 

2.6. Salas novada domes priekšsēdētājs; 

2.7. Viesītes novada domes priekšsēdētājs; 

2.8. Aknīstes novada domes priekšsēdētājs; 

3. Piekrist Jēkabpils pilsētas domes apstiprinātajam jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes Darba uzdevumam un izpildes 

termiņiem. 



4. Paziņojumu par jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.–2035.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

 

 

 

17. 

Par finansiālu atbalstu dzejoļu krājuma izdošanai 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā E. Serkova. Atbild B. Voltmane. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 06. augustā ir saņemts izdevniecības 

“Ezerrozes grāmatas” vadītājas A. Piļānes iesniegums ar lūgumu atbalstīt Ligitas Ābolnieces 

grāmatas ”Dzīles gaisma” izdošanu. 

Ligita Ābolniece ir dzejniece ar savu vārdu, stilu un pasaules redzējumu. 

Izdevniecība ir gatava izskatīt pašvaldības sadarbības noteikumus un slēgt līgumu. 

200 grāmatu eksemplāru izdošanas izmaksas ir aptuveni 788,12 EUR. 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 100 EUR apmērā Ligitas Ābolnieces grāmatas “Dzīles 

gaisma” izdošanai. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

2. Slēgt līgumu ar izdevniecību. 

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

 

 

18. 

Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu  komisijas sastāvā 

 

Ziņo K. Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekles 

Zigrīdas Dreimanes 2020.gada 9.septembra iesniegums ar lūgumu, atbrīvot viņu no Krustpils 

novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma (turpmāk – Likums) 11.panta pirmo daļu vēlēšanu komisijas loceklis var 

izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai 

novada domei. Saskaņā ar Likuma 11.panta ceturto daļu, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu 

darbību komisijā ir izbeidzis, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta 

uzaicināšanu. 

Krustpils novada dome 2019.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu “Par Krustpils 

novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu”(protokols Nr. 16, 33.p), ar kuru Ilonu 

Golovcevu noteica par Krustpils novada vēlēšanu komisijas kandidāti.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, 

Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.pantu, 11.panta ceturto daļu, 

 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 



nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Zigrīdu Dreimani no Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas un izslēgt no vēlēšanu komisijas sastāva. 

2. Uzaicināt komisijas locekļa kandidāti Ilonu Golovcevu darboties Krustpils novada 

vēlēšanu komisijā  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

 

19. 

Par grozījumiem Krustpils pamatskolas nolikumā 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē V. Stiebriņa. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils pamatskolas direktores Vijas Stiebriņas 

2020.gada 10.septembra iesniegums, kurā lūdz izdarīt grozījumus skolas nolikumā. 

Iesniegumā minētais nolikuma grozījumu teksts atspoguļots lēmumā. 

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 ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1.Izdarīt Krustpils pamatskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 13.2. punktu šādā redakcijā:  

“13.2. var apstiprināt mēnesim vai semestrim un izmaiņas tajā var izdarīt 

direktores vietniece izglītības jomā vai cita direktores norīkota atbildīga persona”; 

1.2. izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 

“23. Skolā var būt pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar Skolas 

izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem”; 

1.3. 28. un 31. punktā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības likumā”  aizstāt ar 

vārdiem “Fizisko personu datu apstrādes likumā”; 

 

2. Uzdot Krustpils pamatskolas direktorei nodrošināt nolikuma izpildi un informēt 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbildīgo amatpersonu par grozījumiem izglītības 

iestādes nolikumā. 

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

 

 

 

20. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/23 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja, 2015.gada 1.augustā noslēdza dzīvojamo telpu  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/23 par dzīvojamās telpas [..] Kūku  

pagastā, Krustpils novadā, izīrēšanu.  



2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 31.augustā ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, 

kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 1.oktobri. 

3. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs sniedza saskaņojumu īres līguma izbeigšanu.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, izbeidzot līgumu,  Iesniedzējai tiks 

piestādīts ikmēneša maksājums. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

atklāti balsojot  ar 12 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.8-47/15/23 ar 

Vārds Uzvārds, ar 2020.gada 30. septembri. 

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

galīgo norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

21. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/18/11 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja, 2018.gada 26.jūlijā noslēdza dzīvojamo telpu  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/18/11 par dzīvojamās telpas [..] Kūku  

pagastā, Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 26.augustā ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, 

kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 1.oktobri. 

3. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs sniedza saskaņojumu īres līguma izbeigšanu.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, izbeidzot līgumu,  Iesniedzējai tiks 

piestādīts ikmēneša maksājums. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

atklāti balsojot  ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 
 



1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.8-41/18/11 ar 

Vārds Uzvārds, ar 2020. gada 30. septembri. 

2. Uzdot Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo 

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

 

22. 

Par atbalstu biedrībai ELPAS 

 

Ziņo B. Voltmane. Par projekta būtību informē Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja N. 

Mitrofanova. Informē K. Stars. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 07. septembrī ir saņemts biedrības “ELPAS” 

iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu projekta “Vēstures kambarīša izveide 

Mežāres miestiņā” īstenošanai.  

Projekts izstrādāts LEADER programmas projektu konkursam biedrības “Lauku 

partnerība Sēlija” izsludinātā atklātā 8. kārtai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam 19.2 apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” 8. rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide” ietvaros. Projekta iesniegums 

ir apstiprināts ar samazinātu publisko finansējumu.  
Projekta ideja – radīt mūsdienīga un moderna dizaina telpu, vienlaikus saglabājot 

latviešu tautiskos motīvus un parādīt apmeklētājiem vēsturi un tradīcijas. 

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 8 574,62 EUR, t.sk. PVN. 6 422,41 EUR ir 

projekta finansējums, kas tiks saņemts no Lauku atbalsta dienesta. 

10% apmērā tiks piešķirts finansējums saskaņā ar Krustpils novada domes nolikumu 

“Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem”, bet finansējumu, 

kas samazināts, biedrība lūdz piešķirt papildus. 

Biedrība lūdz finansiālu atbalstu 1 294,75 EUR apmērā projekta realizācijai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome  nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības “ELPAS” projekta realizāciju, piešķirot finansējumu 1 294,75 

EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

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, Kornēlija Brūniņa lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 



23. 

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 15. septembrī saņemts Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu atļaut 

pieņemt no Labklājības ministrijas dāvinājumu - individuālos aizsardzības līdzekļus 

(respiratorus ar aizsardzības pakāpi FFP2, P2, sejas ekrānus, medicīniskos kombinezonus, 

ķirurģiskās maskas, vienreiz lietojamos cimdus, dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām) 

25 328,58 EUR vērtībā. Dāvinājuma izlietošanas mērķis – COVID-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumiem.  

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

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

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

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”,  

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav , Krustpils novada dome nolemj:  

1. Pieņemt no Labklājības ministrijas dāvinājumus - individuālos aizsardzības līdzekļus 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” vajadzībām: 

1.1. Sejas ekrāni (vairākkārt lietojami, dezinficējami) 342 gab. – 2 172,56 EUR 

vērtībā; 

1.2. dezinfekcijas līdzeklis rokām 470 litri – 1 956,33 EUR vērtībā 

1.3. dezinfekcijas līdzeklis virsmām 600 litri – 1 945,68 EUR vērtībā; 

1.4.  respiratori (ar aizsardzības pakāpi FFP2, P2) 2 375gab. – 6 983,21 EUR 

vērtībā; 

1.5. Medicīniskie kombinezoni - aizsargtērps (elastīgs ar kapuci, vienreiz 

lietojams) 915 gab. – 10 248,27 EUR vērtībā; 

1.6. Ķirurģiskās maksas 3 750 gab. – 1 800,00 EUR vērtībā; 

1.7. Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi 250 pāri – 222,53 EUR vērtībā.  

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūrai ”Jaunāmuiža” dāvinājumus izlietot COVID-19 

izplatības ierobežošanas pasākumiem.  

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdes vadītājs  K.Pabērzs 

16.09.2020. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                  D. Ivanova 

16.09.2020. 

 

 


