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2020. gada 16. decembrī                                                                                                Nr. 22 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.) (no darba kārtības 2. jautājuma), Kornēlija 

Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina 

Turkopole, Finansiste Baiba Voltmane, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs, Datortīklu 

un IS speciāliste Anita Dzenuška, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Līga Zalāne, Dace Vītola, Kārlis Stars -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

 

 

1.  

Darba kārtība 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj 

apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums 

3. Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā  

4. Par grozījumiem Grāmatvedības kārtošanas noteikumos  

mailto:novads@krustpils.lv


5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/16 “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības 

nolikums””  

6. Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu  

7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

10. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

11. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

12. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

13. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

14. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

15. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā  

16. Par nekustamā īpašuma “Kamoliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

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

atsavināšanu 

18. Par precizējumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī 

19. Par grozījumiem 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmumā Nr. 6, protokols Nr.1 

“Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes 

(apakšsaimes) apstiprināšanu”  

 

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē, ka tekošie projekti rit savu gaitu. Baltkrievijas 

projektā “Braslavskie ozera” iegādātas iekārtas – strāvas ģenerators, bet gatora iegādes 

iepirkums ir pārtraukts.  

Aktīvs dialogs notiek ar ministriju par sadzīves atktritumu poligona “Dziļā vāda” 

darbību, skaidro, ka situācija uzlabojas. Ja pārcels uz Daugavpili, atkritumu tarifi pieaugs.  

R. Spēks piedalījās videokonferencē par situāciju ar Covid - 19 pašvaldības aģentūrā 

“Jaunāmuiža”, šobrīd ir  daudz saslimušo. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad mirstība ir 

lielāka par 1/3 daļu. Sarežģīta situācija ar darbiniekiem, jo daudzi atrodas pašizolācijā vai 

karantīnā. Šī nedēļa ir visgrūtākā, nākamajā jau daļa darbinieku atgriežas darbā. Jēkabpils 

pilsētas izpilddirektors solīja aprunāties ar pilsētas skolu medmāsām, piesaistot viņu 

palīdzību, kamēr skolas vairāk mācās attālināti. Bet ir risks, ka infekcija tiks pārnesta uz 

skolām. 

R. Spēks ziņo, ka Mežārē nodega ugunsdzēsēju mašīna, tā vairāk nav remontējama. 

Norit izmeklēšana, tā bija ļoti nepieciešama, jo līdz pilsētai ir salīdzinoši tālu. Izpilddirektors 

sazinājās ar Viesītes novada pašvaldību, kurā ugunsdzēsēju mašīna iegādāta izsolē. Jēkabpils 

pilsēta arī nevar šobrīd palīdzēt, ir jāgaida izsoles. Izsakās P. Gravāns – Atašienē ir 

ugunsdzēsēju mašīna, bet tai nepieciešams remonts – problēma ar ūdens sūkni. To 

transportēja no Salaspils, pagaidām nav darbināta, nedaudz jāremontē arī motors. Izsakās J. 

Puriškevičs – Vīpē arī ir ugunsdzēsēju mašīna, nepieciešamās iekārtas ūdens sūknēšanai 

darbojas, mašīnas tehniskais stāvoklis ir labs. Izsakās P. Gravāns par telpām, kur varētu 

novietot ugunsdzēsēju mašīnu. 



 

15. decembrī notika tikšanās ar kultūras darba organizatorēm. Tika runāts, ka šogad 

nenotika konkurss “Sakoptākā sēta”, tādēļ varētu apbalvot vissvinīgāk noformētās ēkas. Ar 

pārvaldes vadītājiem un saimniecības vadītājiem būs jāāpseko īpašumi. Balvas tiek sadalītas 

1., 2., un 3, vietām, attiecīgi balvas būtu 150 EUR, 100 EUR un 50 EUR.  P. Gravāns iesaka 

balvas pasniegt vairākiem apbalvojamajiem, bet mazākām summām. R.Spēks informē, ka 

nolikums vēl top, katra pagasta budžetā atvēlēti 300 RUR. E. Serkova piekrīt, pārējiem 

iedzīvotājiem būs stimuls, ja apbalvos vairākus nominantus. Iesaka apbalvot 10 labākās 

svētku noformētās mājas, katram pa 30 EUR. Tā būtu kā pateicība, ka iedzīvotāji rada svētku 

sajūtu.  Izsakās K. Brūniņa – nepieciešams liels ieguldījums, lai varētu nodrošināt un uzturēt 

svētku noformējumu. 

V. Stiebriņa jautā par stipendiju izmaksas procesu skolās. Atbild R. Spēks. V. 

Stiebriņa izsakās par jaunajiem ierobežojumiem Covid -19 risku mazināšanai, ir grūti virtuves 

darbiniekiem atalgojuma samazināšanas dēļ. V. Stiebriņa informē par iesniegumu no 

ēdinātāja par nomas maksas atcelšanu. Atbild R. Spēks, ka nevar atbrīvot no nomas maksas, 

jo tam nav pamatojuma.  

J. Puriškevičs un V. Stiebriņa  izsakās par pārtikas pakām skolēniem. Skaidro R. 

Spēks par faktoriem, kas veido pārtikas pakas izmakas. Izsakās J. Puriškevičs  un K. Brūniņa. 

 

 

 

3. 

Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldība ar 2021.gada 1.janvāri pārņems pakļautībā Antūžu 

pamatskolu un tās grāmatvedību organizēs centralizēti, līdz ar to atbilstoši jāgroza Antūžu 

pamatskolas nolikuma XI. nodaļu – Iestādes saimnieciskā darbība.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Antūžu pamatskolas nolikumā grozījumus un nolikuma 37.un 38.punktu 

izteikt šādā redakcijā:  

“37. Saimnieciskos līgumus, kas nepieciešami iestādes darbības nodrošināšanai, pēc 

direktora ierosinājuma, slēdz dibinātājs. 

38. Iestādē tiek organizēta: 

38.1. izglītojamo ēdināšana, to kontrolē iestādes direktors; 

38.2. izglītojamo pārvadāšana saskaņā ar pašvaldībā saskaņotu autobusa kustības 

maršrutu un braucēju sarakstu.” 

2. Uzdot Antūžu pamatskolas direktoram Ziedonim Ozoliņam 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. 
 

  



4. 

Par grozījumiem Grāmatvedības kārtošanas noteikumos 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Ar 2021.gada 1.janvāri Krustpils novada pašvaldības pakļautībā būs Antūžu pamatskola 

un tās grāmatvedību pašvaldība organizēs centralizēti, līdz ar to jāizdara atbilstoši grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu Grāmatvedības kārtošanas 

noteikumos.  

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

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 

21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

42.punktu, 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu Grāmatvedības 

kārtošanas noteikumos šādus grozījumus:  

1.1. izteikt 4.1.apakšpunktā otro teikumu šādā redakcijā: „Krustpils novada 

pašvaldības aģentūrā „Jaunāmuiža” ir patstāvīga grāmatvedības darba organizācija, 

par kuru ir atbildīga iestādes vadība”;  

1.2. svītrot 4.4.apakšpunktā vārdus „SEB bankas elektronisko norēķinu programmu 

„Akmens” un”; 

1.3. svītrot noteikumu 7.3.2.apakšpunktu; 

1.4. svītrot 8.punkta pēdējā teikumā vārdus „pakļautības iestādes – Antūžu pamatskola 

un pašvaldības”. 

2. Grozījumi noteikumos stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

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

 

 

 

5. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/16  

“Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Šī gada novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, kuri tika pieņemti 

ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī un kuros ir paredzēta domes sēdes 

norise ārkārtējās situācijas laikā.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo daļu un 56.panta otro daļu 

domes (komitejas) priekšsēdētājs varēs noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta 

pašvaldības nolikumā un ja: 

1) domes deputāts (komitejas loceklis) sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā; 

2) attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus. 



Domes deputāts (komitejas loceklis) būs uzskatāms par klātesošu domes (komitejas) 

sēdē un tiesīgu piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš būs reģistrējies 

dalībai domes (komitejas) sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, viņam būs 

nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un nodrošināta 

elektroniskā balsošana tiešsaistē. 

Papildus iepriekš minētajam pašvaldībās nolikumā jāizdara grozījumi punktos, uz 

kuriem attiecināmi Antūžu pamatskolas pārņemšana pašvaldības pakļautībā, kā arī jāizdara 

grozījumi, kas atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības 

likuma regulējumam.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 

24.panta otrās daļas 12.punktu, trešo daļu, 34.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.1panta pirmo un ceturto daļu, 56.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 16. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 2020/16 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija 

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

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

 

 

 

6. 

Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu  

 
 Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldība 2020.gada 17.novembrī (reģ.nr.2.1-11.1/20/2806) 

saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, kurā lūdz slēgt garāžas telpu nomu pašvaldības telpu 

“Autogarāža”, Mežāre, Mežāres  pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 54.05 m2. 

 Krustpils novada pašvaldība ar Vārds Uzvārds 2013.gada 14.jūnijā, noslēdza nomas 

līgumu par “Autogarāža”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā (ēkas kadastra 

apzīmējums 5676 005 0268 002), ar kopējo platību 54.05 m2, nomu.  

 Ar 2020.gada 29.septembra, Krustpils novada pašvaldība domes ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17., 19) “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu un 

noslēgto līgumu grozīšanu”, ir ieguvusi  novērtējumu un noteikusi garāžu telpām nomas 

maksu. 

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

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

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

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

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

apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības summu. 

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


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

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

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

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

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

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

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

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 61.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

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

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

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

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

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

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

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

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

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

papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.  

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

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

novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra 

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

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

20. Punktu 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Vārds Uzvārds par garāžu telpu nomu ar kopējo 

platību 54.05 m2, uz pieci gadi, ievērojot sekojošus noteikumus: 

1.1.nomas maksas apmērs mēnesī 0.40 EUR/m2 bez PVN; 

1.2.nomas mērķis – garāžas telpas; 

1.3.nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja pakalpojumus. 

2. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai Nadeždai Mitrofanovai slēgt nedzīvojamo telpu 

nomas līgumu ar garāžas telpas nomnieku, ievērojot l. punktā noteiktos izcenojumus, 

iekļaujot nomas līgumā proporcionāli neatkarīga vērtētāja pakalpojumus sedzamo summu, 

līguma slēgšanu veicot pēc Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojuma 

saņemšanas. 

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

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

 
 

 

 

 

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


7. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Izskatot 2020.gada 25. novembra Vārds Uzvārds (turpmāk- Iesniedzējs), iesniegumu, 

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

Krustpils novads. 

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

ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā, slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz 

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

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), 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 „par”  - Aija Vetere, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt 

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

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

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

Vārds Uzvārds, neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, 

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

citai personai.  

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

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

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

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

  
 

 



8. 
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Izskatot 2020.gada 17.novembra Vārds Uzvārds (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu 

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

Krustpils novads. 

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

ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā, slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz 

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

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 9. 

punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām 

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

parāda. 

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

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

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

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

tikt piešķirtas citai personai.  

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

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

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

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

 

 



9. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Izskatot 2020.gada 9.novembra (domē reģistrētu 26.11.2020. ar Nr. 2.1-11.1/20/2896) 

Vārds Uzvārds (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu kurā lūdz iznomāt pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo platību pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils novads. 

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

ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā, slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz 

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

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās daļas 9. 

punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

pēc adreses [..], Kūku  pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām 

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

parāda. 

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

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

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

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

tikt piešķirtas citai personai.  

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

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

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

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

 



 

10. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods [..], 2020.gada 12.novembra iesniegumu 

(Krustpils novada pašvaldībā reģistrētu 17.11.2020. ar Nr.2.1-11.1/20/2807), par uzņemšanu 

rindā uz pašvaldības dzīvokli.  

Iesniedzējs lūdz pašvaldības dzīvojamo platību Spunģēnu ciemā. 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 Iesniedzēja 

iesniegumu, sniegusi piekrišanu uzņemt dzīvokļu rindā. 

Skatot Iesniedzēja 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, Iesniedzējs nav pieskaitāms 

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

Tāpat, Iesniedzējs, nav tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām. 

Pašvaldība, Iesniedzējam 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 „par”  - Aija Vetere, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „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. 7.  

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

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

 

 
 

11. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vārds 

Uzvārds, personas kods [..], [..], Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Kūku pagastā, Daugavas upē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 



3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

dzīvo [..] Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu 

gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 

12. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

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

[..] Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

dzīvesvieta [..] Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

13. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

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

[..] Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, Kūku pagastā 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

dzīvesvieta [..] Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 



4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

14. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

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

[..], Krustpils novads, iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- Mārtiņš Felss (1 balss), „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

dzīvesvieta [..], Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

 



15. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

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

[..], Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2021. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- Mārtiņš Felss (1 balss), „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

dzīvesvieta [..],  Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 

uz vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada 

teritorijā. 

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

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

 

 

16. 

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

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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



Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601398 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 23.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83 un sertifikāts Nr.494 M- augošas koksnes un kvalitātes vērtētājs) 

novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  4300 EUR. Nekustamais īpašums  

ar kadastra numuru 5668 007 0449, 1.24 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta: zemes vērtība 186 EUR un mežaudzes vērtība 668 

EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. 

izdevumi sastāda 850 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

/5200 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kamoliņi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 007 0449, ar kopējo 

1.24 ha platību par nosacīto cenu 5200 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2021.gada 

3.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 atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 



 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000601606 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

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

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

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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

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

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 23.novembrī  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Sākumcena EUR 

51600 Zemei -2273, 

mežaudzei -7692 

66800 

  

Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi : 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 1950. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  66800. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 



piederošā nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5676 005 0196, ar kopējo platību 18.51 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu, 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5676 005 0196, ar kopējo platību 18.51 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

1. Apstiprināt zemesgabala: 

1.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 66800 EUR;  

1.2. izsoles soli – 200 EUR; 

1.3. izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

1.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2021.gada 3.februārī sākot no plkst.11:00, Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī; 

1.5. uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

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

granulu katla iegādi un uzstādīšanu. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta 

energoefektivitāte Mežāres ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada 

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

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

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

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

gadam Investīciju plānā sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 

2020.gada līdz 2022.gadam” (55. punkts).  

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

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 005 0196, ar kopējo platību 18.51 

ha,  atsavināšanu. 

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

Pircēju, par nosolīto cenu. 

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

Pabērzs. 

 

 

18. 

Par precizējumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2020.gada 21.oktobrī 

apstiprināja pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādi izteica jaunā redakcijā. 



Pašvaldībā saņemts Kūku pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kalniņa 2020. gada 

20. novembra iesniegums, kurā lūdz veikt labojumus transporta pakalpojumu cenrādī, jo 

kļūdaini minēts transports un pakalpojuma veids, kā arī lūgums paziņot laikraksta „Brīvā 

Daugava” redakcijai par kļūdām.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un 

ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada pašvaldības domes 2020. gada 21. oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 19, 38. punkts) apstiprinātajā maksas pakalpojumu 

cenrādī  un  izteikt tabulas 3., 4. un 5. rindu to šādā redakcijā: 

 

Krustpils novada pašvaldības 

Transporta  pakalpojumu cenrādis 

 
Nr.p.k. Administratīvā 

vienība 

Transporta līdzeklis, marka, 

valsts reģistrācijas numurs 

Pakalpojuma 

veids 

Pasažieru 

vietu 

skaits 

Mērvienība Cena bez 

PVN/EUR/ 

3. Krustpils PP Autotransports VW 

Crafter HJ8821 

pasažieru 19 km 0,50 

4. Kūku PP Autotransports VW  

Transporter FE5075 

kravas 

transports  

- km 1,00 

5. Kūku PP Autotransports 

RENAULT MASTER 

HB9334 

pasažieru 8 km 0,50 

 

2. Sabiedrisko attiecību speciālistei paziņot laikraksta „Brīvā Daugava” redakcija par 

labojumiem transporta pakalpojumu cenrādī. 

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

 

 

 

19. 

Par grozījumiem 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmumā Nr. 6, protokols Nr.1 

“Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora 

saimes (apakšsaimes) apstiprināšanu”  

 

 

Jautājums izskatīts 09.12.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Brūniņa. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 2. panta sesto daļu, likumu “Par pašvaldībām”  21. panta 13. 

punktu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu”,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Pēteris 



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Izdarīt grozījumus 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmuma Nr. 6 “Par Krustpils 

novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes (apakšsaimes) apstiprināšanu”,  

(protokols Nr. 1) 5. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:  

“5. amatalgu ar 2021. gada 1. janvāri EUR 1729,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit 

deviņi eiro un 00 centi).” 

 
   

Sēdi slēdz plkst. 10:44 

 

Sēdes vadītājs  K. Brūniņa 
16.12.2020. 

 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 
16.12.2020. 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 16. decembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 22, 5. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/16 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“15.2.7. Antūžu pamatskola.” 

2. Svītrot 16.2. apakšpunktu. 

3. Aizstāt 19.punktā vārdus “likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām”” ar vārdiem “Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likums”. 

4. Svītrot 20.punktā vārdu “Dome”. 

5. Svītrot 32.20.apakšpunktu. 

6. Papildināt 38.22.apakšpunktu aiz vārda “paredzēti” ar vārdiem “likumos, Ministru 

kabineta noteikumos”. 

7. Izteikt 59.1 punktu šādā redakcijā: 

“59.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis sēdes laikā 

atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes 

norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus.” 

8. Izteikt 86.1 punktu šādā redakcijā: 

“86.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā 

un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, vai, ja 

attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās 

ierobežojumus.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece       K. Brūniņa 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 16. decembra lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 22, 5. punkts) 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/16 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums  Jāizdara grozījumi Krustpils novada pašvaldības nolikumā 

atbilstoši grozījumiem likuma “Par pašvaldībām” 34.panta 

pirmajā daļā un 56.panta otrajā daļā un jānosaka, ka domes 

sēžu un komiteju sēžu norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) ne tikai gadījumos, ja 

domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes 

norises vietā, bet arī, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta 

ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās 

ierobežojumus. 

Pārējie grozījumi izdarāmi pārņemot Antūžu pamatskolu 

pakļautībā, kā arī atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrības pārvaldības likuma regulējumam.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, ja domes 

deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā 

vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma, vai izsludinātās 

ārkārtējās situācijas vai pulcēšanās ierobežojumu dēļ nevar 

ierasties domes sēdes vai komitejas sēdes norises vietā, domes 

priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 

domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). 

Antūžu pamatskola kļūst par pakļautības iestādi. 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam, svītrota domes 

priekšsēdētājam pārstāvība kā kapitāldaļu turētājam, un 

izpilddirektora pienākumu apjoms tiek paplašināts, kuru 

noteiks likumi un attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.    

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmē. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs 

noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek 

izmantota videokonference atbilstoši esošajai situācijai. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav bijušas. 

Domes priekšsēdētāja vietniece       K. Brūniņa 
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