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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars,  Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne.  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, juriste Maija 

Alksne, Datortīklu un IS administratore  Anita Dzenuška, Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Vita 

Salmiņa, Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Sandra Ziediņa. 

Masu mediju pārstāvji: Laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste Inese Zone. 

Sēdē nepiedalās: Kārlis Pabērzs - atvaļinājumā. 

Domes priekšsēdētāja vietniece K.Brūniņa lūdz redakcionāli labot lēmumu virsrakstu 

darba kārtības 7. punktā un iekļaut  darba kārtībā 5 papildjautājumus. 

 Par nekustamā īpašuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 Par projektu „Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

pārbūve” 

 Par projektu “Simts vērtīgi mirkļi ģimenēm pie Marinzejas ezera”   

mailto:novads@krustpils.lv


 Par zemes ierīcības projekta „Zobeni” apstiprināšanu 
 

Atklāti balsojot „par” –   Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

2. Par LMT bāzes stacijas izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu 

3. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības 

4. Par Krustpils novada pašvaldības deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

būvatļaujas izdošanai objektam „Daugavas tilta jaunbūve  Jēkabpilī” 

5. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

6. Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  otrās izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma –zemes  “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

8. Par Krustpils novada pašvaldības neizīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža 4”-2, Jaunā  muiža, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu  

9. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā  

10. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

11. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

12. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

13. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

14. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

15. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

16. Par dzīvokļa īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā 

17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils novadā 

18. Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.2” -1, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai  

19. Par nekustamā īpašuma –zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

20. Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 2” -10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

21. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva 

apstiprināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

24. Par projektu „Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

pārbūve” 

25. Par projektu “Simts vērtīgi mirkļi ģimenēm pie Marinzejas ezera”   

26. Par zemes ierīcības projekta „Zobeni” apstiprināšanu 

 



Izpilddirektora ziņojums 

 

Aprīļa mēnesī notika aktīvās atpūtas centra “Sūnas” trašu vietu (slēpošanas, skriešanas, 

paintbola, airsofta)  apskate - izvērtēšana. Telšu pilsētiņas vietas izvēle. 

Ir notikusi Novada gadatirgus pasākuma apspriede ar uzņēmējdarbības attīstības 

speciālisti. 

Apsekoti Laukezera būvniecības objekti, celtniekiem norādīts uz trūkumiem.  

 Tika organizēta Starpnovadu sapulce, kurā notika būvvaldes jautājumu pārrunāšana, jo 

arhitekte ir aizgājusi no darba. Tika pārrunāti dažādi varianti. Lai risinātu situāciju ar 

būvvaldi, būs jāpalielina darbinieku skaits un atalgojums. 

Notika dalība LVC ikgadējā konferencē, kur Dānijas lektore stāstīja par jauno 

tehnoloģiju attīstību- to ienākšanu cilvēka ikdienā- preču pasūtīšana interneta vidē un to 

piegāde ar droniem- tādejādi samazinot ceļu noslogojumu. Attīstītās valstis plāno bezpilota 

transporta ieviešanu privātajā sektorā līdz 2025. gadam, komerciālajā līdz 2030.gadam. Uz 

doto brīdi šo visu bremzē mākslīgā intelekta attīstība. Uzsvars tiek likts uz 3D printeru 

attīstību - jūs iegādājaties printeri un sev nepieciešamās preces nopērkat kā printēšanas failu 

un izprintējat. Meterologs Toms Bricis runāja par klimata izmaiņām. Ziemas kļūst siltākas 

vidēji par +1 grādu, bet paradokss, ka jūnijs paliek par -0,1 grādu aukstāks. Ir arī nokrišņu 

palielinājums. Secinājums, ka satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem ceļiem ar katru gadu 

pieaug par 5% un galveno autoceļu kvalitāte palielinās. Vietējiem grants ceļiem tiks novirzīti 

visi papildus iegūtie līdzekļi un šogad lauku ceļiem tiks piešķirts 3x vairāk naudas līdzekļu 

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tiek solīts, ka ceļiem, kurus pārņems pašvaldības,   līdzi 

nāks arī nauda. Tika pārrunāti dažādi ar ceļiem saistīti jautājumi. 

Iesniegta izpilddokumentācija Būvvaldē par Laukezera laipas izbūvi.  Notiek būvdarbi 

arī pie estrādes. 

 Atsākti būvdarbi uz ceļiem Zīlāni – Jaunāmuiža, Vīpes skola – Luksti, Kaupernieki – 

Ierniņi,  pārējos objektos turpinās tehnoloģiskais pārtraukums.  

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidē Krustpils novada Vīpes ciemā 

tehnoloģiskais pārtraukums. 

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas (Kazubrenči – Stacija), Saņemts CFLA pozitīvs 

atzinums par būvdarbiem veikto iepirkuma procedūru, noslēgts līgums. Būvuzraudzības 

iepirkums tika izbeigts bez rezultāta, jo vienīgā piedāvājuma summa ievērojami pārsniedza 

projekta budžetā plānoto. 

Mežāres kultūras nama energoefektivitātes uzlabošanas projektam līdz 2.maijam notiek 

precizēšana.  

Notiks iesniegto projektu aizstāvēšana Zivju fondā. 

E.Serkova norāda par problēmām uz ceļiem, kur neskatoties uz uzstādītajām zīmēm 

brauc smagās automašīnas. E.Serkova aicina arī pagastu pārvalžu atbildīgos speciālistus par 

ceļiem fiksēt pārkāpumus un informēt policiju. Kā arī iedzīvotājiem būt sabiedriski aktīviem 

un ziņot, lai ceļi nekļūtu neizbraucami. Arī uzņēmējiem jābūt godprātīgiem. Izsakās 

K.Brūniņa, R.Spēks. 

E.Serkova lūdz aktualizēt NVO projektu konkursa nolikuma izmaiņas, jo ir priekšlikumi 

par to, kas būtu jāmaina. 

K.Brūniņa informē par novada dziesmas konkursa norisi. Norāda uz to, ka būtu 

jāvienojas, kā notiek 1.kārtas darbu  vērtēšana. Varbūt vērtētāji varētu būt simtgades darba 



grupa. Jo jāsagatavo vēl arī notis. V.Stiebriņa norāda, ka simtgades darba grupa ir izveidota, tā 

var izvērtēt un pieņemt lēmumu. P.Gravāns norāda, ka jāgaida otrais termiņš, jo nevar runāt ar 

komponistu, ja neredz darbus, kas tiks iesniegti 2.posmā. 

 

 

1. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas nolikuma  

apstiprināšanu jaunā redakcijā 
 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē 

V.Stiebriņa jautā par nolikuma 16., 29. punktu. Atbild S.Ziediņa. Tiek secināts, ka daļa 

teksta šajos abos punktos dublējas, tāpēc viens no punktiem būtu izslēdzams. 

V.Stiebriņa jautā, skaidrojumu sniedz S.Ziediņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 

3. punktu, atklāti balsojot „par” –   Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), 

„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

2. 

Par LMT bāzes stacijas izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu 

 
Jautājums izskatīts 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē 

 

 Krustpils novada domē 2018.gada 3.aprīlī tika reģistrēts “Latvijas Mobilais Telefons” 

SIA, reģistrācijas nr.50003050931, pilnvarotās personas  “Latvijas Energoceltnieks” (turpmāk 

tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, ar kuru tiek lūgts pašvaldībai iznomāt daļu no ūdenstorņa 

LMT  bāzes stacijas antenas uzstādīšanai, kurš atrodas nekustamā īpašumā “Variešu centrs”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 56940080205 (turpmāk tekstā - 

Īpašums).  

  Uz daļas Īpašuma atrodas ēka – ūdenstornis, uz kura jau ir uzstādīta SIA “Tele 2” 

(turpmāk tekstā – Tele 2) aparatūra mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas vajadzībām. 

 Iesniedzējs lūdz pieņemt lēmumu par nomas līguma noslēgšanu un līguma par 

elektroenerģijas lietošanu un pieslēgšanu pie iekšējiem tīkliem ierīkošanu. Iesniedzējs, 

piedāvā noteikt nomas maksu 150 EUR mēnesī, neieskaitot PVN 21%, kā arī apmaksāt 

elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāju radījumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. un 7
1
.punktu, atklāti 

balsojot „par” –   Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 



Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 

reģistrācijas nr.50003050931, par Krustpils novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma 

“Variešu centrs”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 56940080205 daļas 

un uz tās esošās ēkas – ūdenstorņa iznomāšanu uz 15 gadiem ar tiesībām pagarināt līgumu.  

2. Noteikt lēmuma 1.punktā minētajam nekustamajam īpašumam nomas maksu EUR 

150 EUR mēnesī, neieskaitot PVN 21%. 

  

 

3.   

Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Finanšu komitejas sēdē 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118116,   lūdz nodot īpašumā 

bez atlīdzības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5601 001 2602 Rīgas iela 146, 

Jēkabpils, visā tā sastāvā. 

Nekustamo īpašumu Rīgas iela 146, Jēkabpils, nodot Krustpils novada pašvaldībai 

autonomās funkcijas veikšanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana). 

 Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorijā atrodas nekustamais – Rīgas ielā 146, 

Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 001 2602, kas sastāv  no zemes gabala (ar kadastra apzīmējumu  

5601 001 2602) 372 kv.m. platībā un uz tā esošajām būvēm: veikala, ar kadastra apzīmējumu 

5601 001 2602 001, un saimniecības ēkas, ar kadastra apzīmējumu 5601 001 2602 002. 

 Minētās ēkas (būves) ar 2015.gada 14.decembra Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas 2015.gada 14.decembra spriedumu civillietā Nr.C30467615 (C4676-19/15), ir 

atzītas par bezmantinieku mantu, kas piekrīt Latvijas valstij un reģistrējamas zemesgrāmatā uz 

valsts vārda Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā. 

 Pārņemt bez atlīdzības šo īpašumu vēlamies, jo tas atrodas blakus Krustpils novada 

pašvaldībai piederošam īpašumam ar adresi  Rīgas iela 150a, Jēkabpils (Jēkabpils pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.1277, kadastra numurs: 5601 001 2663).  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

43.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta trešo daļu, 3¹.daļu, atklāti balsojot „par” –   Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  

(14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārņemt bez atlīdzības Krustpils novada pašvaldības īpašumā uz valsts vārda 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru 5601 001 2602 - 372 m
2
 platībā, Rīgas iela 146, Jēkabpils, visā tā sastāvā, ar mērķi – 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana). 

2. Noslēgt pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. Krustpils novada pašvaldībai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5601 001 

2602, Rīgas ielā 146, Jēkabpilī, nodot bez atlīdzības Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, 

ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanai. 



4. Nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šī lēmuma 1.punktā minēto 

nekustamo īpašumu, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Krustpils 

novada pašvaldība nodrošina šī lēmuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanu. 

5. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

Krustpils novada pašvaldības vārda, sedz Krustpils novada pašvaldība. 
 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būvatļaujas 

izdošanai objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” 

 
Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada pašvaldībā saņemta informācija par to, ka AS „Ceļuprojekts” gatavo 

būvprojekta „Daugavas tilts Jēkabpilī” 2.starpziņojumu. Paredzēto darbu zona skar Krustpils 

novada administratīvo teritoriju. Būvprojekta sastāvā jāievieto arī būvvaldes izsniegtā 

būvatļauja un ar to saistītie dokumenti. Būvprojekta izstrāde paredzēta līdz 2018.gada 

19.maijam. Būvprojekta ekspertīzes organizēšanai un veikšanai prognozējamais laiks varētu 

būt 6- 9 mēneši.  

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi” 62. pantā noteikts, ka būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto 

būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja 

būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres 

dokumentāciju iesniedz visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un 

būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā norisinās atsevišķi vai tās 

pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa 

ietvaros. 

Ņemot vērā, ka būvniecība plānota Krustpils novada administratīvajā teritorijā, 

Krustpils novada pašvaldība var deleģēt būvatļaujas izdošanu objektam „Daugavas tilta 

jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā teritorijā ar kadastra Nr.56700060011 

Jēkabpils pilsētas būvvaldei, tādējādi optimizējot būvprojekta izstrādes procesu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc 

savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu, 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas pirmā punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot „par” 

–  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būvatļaujas izdošanu objektam „Daugavas tilta 

jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā teritorijā ar kadastra 

Nr.56700060011.  

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par lēmuma 1.punktā 

deleģētās funkcijas nodrošināšanu. 

3. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu – 

deleģēšanas līgums. 

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

 

 

 



5. 

Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

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

īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas īpašnieka 

lēmuma pamata, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, 

Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), 

„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli “Rozessala 31”- 18, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads; 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads,  otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Ziņo I.Stupāne. 

Ar 2018.gada 21.februāra  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 2., 11.p.) 

„Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”,  Kūku pagasts, Krustpils novads, nodošanu atsavināšanai 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika  nolemts atsavināt, pārdodot izsolē, par sākumcenu 

5180 EUR. 

Uz nekustāmā īpašuma izsoli 2018.gada 5.aprīli, neviens nepieteicās,  tāpēc nekustamā 

īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir 5180 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 4662 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 4142 EUR. 

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 5.aprīļa  sēdes protokols  Nr. 7, atklāti 

balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.)  (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1.Atzīt 2018.gada 5.aprīļa, nekustamā īpašuma “Ezerleja”,  Kūku pagasts, Krustpils 

novads,  kadastra Nr. 5670 008 0208,  2.28 ha platībā pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu- “Ezerleja”,  Kūku pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ezerleja”,  Kūku pagasts, Krustpils novads: 



3.1. otrās izsoles sākumcenu 4662 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 

3.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt otrās izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles   sludinājumu par 

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot 

izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma 

projektu par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve attiecīgā lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma –zemes  “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Ar 2018.gada 21.februāra  Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 2., 12.p.) 

„Par nekustamā īpašuma “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika  nolemts atsavināt, pārdodot izsolē, 

par sākumcenu 5120 EUR. 

Uz nekustāmā īpašuma izsoli 2018.gada 5.aprīli, neviens nepieteicās,  tāpēc nekustamā 

īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir 5120 EUR, tad 10 % (desmit procentu) 

samazinājums būs 4608 EUR, 20 % (divdesmit procentu) samazinājums būs 4096 EUR. 

Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents no 0% līdz 20%. 

  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 5.aprīļa  sēdes protokols  Nr. 7, atklāti 

balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, 

Kārlis Pabērzs (jun.)  (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss), Krustpils 

novada dome nolemj: 

1.Atzīt 2018.gada 5.aprīļa, nekustamā īpašuma ““Lejlapiņas”,  Vīpes pagasts, Krustpils 

novads,  kadastra Nr. 5696 003 0236,  2.38 ha platībā pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu- “Lejlapiņas”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejlapiņas”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 4608 EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 100  EUR apmērā; 

3.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 



4. Apstiprināt otrās izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma zeme un apbūves, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot 

izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma 

projektu par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve attiecīgā lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības neizīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža [..]”-[..], 

Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu 

 
Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada pašvaldība ar 2018.gada 21.februāra domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.2, 13.p.) “Par neizīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža [..]”-[..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, nolēma par  

nosacīto cenu 4000 EUR pārdot izsolē Krustpils novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa 

īpašumu  ar kadastra Nr. 5670 900 0003.  

2018.gada 5.aprīlī uz izsoli reģistrējās viens dalībnieks – S. A., personas kods [..]. 

Izsoles objektu ar pirmo soli nosolīja par 4050 EUR. Izsoles uzvarētājs, atrēķinot iemaksāto 

nodrošinājumu, starpību  ieskaitīja 2018.gada 5.aprīlī. 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 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, ņemot 

vērā Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.2, 13.p.) “Par neizīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža [..]”-[..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un   izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  un  

Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 5.aprīļa 

sēdes protokolu  Nr.8,  atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils 

Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  

(14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – neizīrēta dzīvokļa  Nr.[..] mājā “Jaunā 

Muiža [..]”, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5670 900 0003, 

rezultātus. Dzīvokļa īpašumu ieguvis solītājs - ar kārtas Nr.  1 (viens) – S. A., personas kods 

[..], pēc pirmā soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 4050 EUR. 
 



 

 

9. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 
Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Izskata  2018.gada 20.martā  saņemto G. E. (turpmāk - Iesniedzējas), deklarētā dzīves 

vieta  “[..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā lūdz piešķirt labiekārtotu 

dzīvokli Spunģēnu ciemā vai uzņemt rindā.  

 

 [..] lēmumā minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā noteiktajām prasībām 

 

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 pieskaitāma 

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 „par” –  

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Uzņemt rindā vispārējā kārtībā  G. E., personas kods [..], uz Krustpils novada pašvaldības 

dzīvokli Krustpils pagasta administratīvā teritorijā  ar kārtas Nr. 2.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

10. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

 Krustpils novada dome iepazinās ar A. G., personas kods [..], dzīvesvieta [..], 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē 2018. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. G., personas kods [..], dzīvesvieta 

[..], un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar 

vienu murdu Daugavas upē, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

11. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada dome iepazinās ar A. L., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]’’, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. L., personas kods [..], dzīvesvieta 

„ [..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils 

novadā. 
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2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

12. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada dome iepazinās ar D. C., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]’’, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam D. C., personas kods [..], dzīvesvieta 

„[..]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils 

novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
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13. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada dome iepazinās ar K. G. , personas kods [..], dzīvesvieta [..], Ogres 

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

murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu  paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros 

rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam K. G., personas kods [..], dzīvesvieta 

[..], Ogres novads, un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu 

gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

14. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 
 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada dome iepazinās ar K. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”,  Ogres 

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

murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu  paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros 

rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 
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zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam K. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta 

[..], Ogres novads un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu 

gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

 

15. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Krustpils novada dome iepazinās ar V. D., personas kods  [..], dzīvesvieta [..], 

Jēkabpils, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar 

vienu murdu Daugavas upē 2018. gadam. 

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

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma 

limita.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, Zvejniecības likumu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam V. D., personas kods  [..], [..], 

Jēkabpils, un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu 

zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils novadā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 
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3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

16. 

Par dzīvokļa īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā 

 
 Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. Jautā K.Stars, atbild I.Stupāne. 

 Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 09.aprīlī (reģ.Nr.2.1-11.1/18/820) saņemts 

Variešu pagasta pārvaldes lūgums iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Māja Nr.3”-4, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar 

prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē 

(https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA „Uno Grupa”, reģ.Nr. 45403011505, piederošo 

nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. 

Nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 

1. stāvā 59 m² kopējā platībā pēc adreses „Māja Nr.3”-14, Varieši, Variešu pag., Krustpils 

nov., kadastra numurs 5694 900 8372, reģistrēts Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000119722 14, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 590/11968 domājamo daļu 

no būves ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0210 001, zemes ar kadastra apzīmējumu 5694 

008 0210. Nekustamā īpašuma novērtējums- 1100.00 EUR. Izsoles sākumcena- 1100.00 EUR. 

Izsoles solis- 50.00 EUR Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles 

sākums 22.03.2018. plkst 13.00. Izsoles noslēgums 21.04.2018. plkst. 13.00. Personām, kas 

vēlas piedalīties izsolē līdz 11.04.2018, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu 

izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no 

nekustamā īpašuma novērtējuma- 110.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, 

reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods 

TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo 

un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt 

citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Šī paša likuma 15.panta pirmās daļas 

9.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonoma funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām, 

pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu. 

Pašvaldības autonomā funkcija: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

noteikta minētā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punktā.  

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

1.punkts nosaka, ka publiskas personas rīcībai, rīkojoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, ir 

jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 



 Krustpils novada pašvaldība konstatēja, ka iegādājamā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 

ir 1353 EUR.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 17.punktu, 27.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 8.pantu, atklāti balsojot „par” –  

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Iegūt īpašumā nekustamo īpašumu  „Māja Nr.3”-14, Varieši, Variešu pag., Krustpils 

nov., kadastra numurs 5694 900 8372, reģistrēts Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000119722 14, kas sastāv no sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma, kas izvietots 

daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā 59 m² kopējā platībā, piedaloties Zemgales apgabaltiesas iecirkņa 

Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andželas Klaģes rīkotajā pirmajā izsolē 21.04.2018 plkst. 

13.00.  

2. Par lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu  maksimālā pirkuma cena nedrīkst 

pārsniegt 2 000,00 EUR. 

3. Pilnvarot Variešu pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Jaksonu piedalīties iepriekš 

minētā nekustamā īpašuma izsolē un parakstīt izsoles aktu Krustpils  novada domes vārdā. 

Noteikt, ka domes pilnvarotajai personai nav tiesību Krustpils novada domes vārdā solīt 

augstāku cenu par nekustamo īpašumu, kā noteiks šī lēmuma 2.punktā.  

4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

 

 
                                           17. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils novadā 

 
 Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Jautā V.Stiebriņa, atbild D.Vītola. 

Izskata 2018.gada 21.martā  saņemto A. M. (turpmāk _ Iesniedzējs), dzīv. [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads iesniegumu, kurā lūdz piešķirt labiekārtotu dzīvojamo platību 

Krustpils novada administratīvā teritorijā. 

 

[..] lēmumā minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā noteiktajām prasībām 

 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” –  

Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Atteikt izīrēt A. M., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta  [..], Kūku pagasts, 

Krustpils novads, Krustpils novada pašvaldībai  piederošu dzīvokli Krustpils novada 

administratīvā teritorijā.  



2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

18. 

Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.2” -1, Varieši,  

Variešu pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

 Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsolē. 

Uz izīrēto dzīvokli īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Variešu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000119708-1, kadastra Nr. 5694 900 0008.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 1517 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr.15, 2018.gada 09.aprīļa, slēdzienu Nr. D-18/11  par 

dzīvokļa “Mājā Nr.2” -1, Variešos, Krustpils novadā tirgus vērtību aktualizāciju, tirgus vērtība 

noteikta 890 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašums kadastrālā vērtība ir 1517 EUR, pašvaldības saistītie 

izdevumi 250  EUR, pieprasījumu Variešu ciemā pēc dzīvokļiem, dzīvokļa atsavināšanas 

vērtība nosakāma 2000 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu,  

atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

izīrēto dzīvokli Nr.1 mājā “Mājā Nr.2”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  578/7757 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

60.6 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.1 mājā “Māja 

Nr.2”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, nosacīto cenu 2000 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – izīrēta dzīvokļa Nr.1 “Mājā Nr.2”, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 
 

 

 

 



19. 

Par nekustamā īpašuma –zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

 Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne, papildina K.Stars. Izsakās V.Stiebriņa. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo 

un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura 

organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

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.  

Nekustamais īpašums sastāvošs no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 5601 001 

3225 - 6679 m
2
 ha platībā ar kadastra Nr. 5601 001 3225, nosaukumu Madonas iela 21, 

Jēkabpils,  un būvēm ar kadastra apzīmējumu: 5601 001 3225 003; 5601 001 3225 004; 5601 

001 3225 005; 5601 001 3225 006 ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2430.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 22644 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2018.gada 24.janvāra 

slēdzienu Nr.Z-18/2 „Par nekustamā īpašuma- zemes un apbūves   Madonas ielā 21, Jēkabpilī, 

tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 20000 EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR, ņemot 

vērā, kadastrālo vērtību, atsavināšanas  kopējā cena sastādās 23 000 EUR.  

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas 

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

atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes apbūves ar kadastra Nr. 5601 001 3225, 

Madonas iela 21, Jēkabpils,  6679 m
2
 platībā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu  23 000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu un apbūvi  Madonas iela 21, 

Jēkabpils, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības 

budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu un apbūvi, ar nosaukumu/adresi 

- Madonas iela 21, Jēkabpils.  

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles  sludinājumu par nekustamā īpašuma 

pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles


par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

20. 

Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 2” -10, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai 

 

 Jautājums izskatīts 11.04.2018. Tautsaimniecības un attīstības  komitejas sēdē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas 

nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības  dzīvojamās mājās esošie dzīvokļi 

tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kur 

publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids  ir mantas pārdošana izsole. 

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000025593-10, kadastra Nr. 5689 900 0017.  

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 2122 EUR.  

Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma   Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr.15, 2018.gada 03.aprīļa, slēdzienu Nr. D-18/62  par 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Spunģēni 2” -10, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 2900 EUR  apmērā.   

Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība ir 2900 EUR, pašvaldības saistītie 

izdevumi 250  EUR, pieprasījumu Spunģēnu ciemā pēc dzīvokļiem, dzīvokļa atsavināšanas 

vērtība nosakāma 3200 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma „Publiskās 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu 2.punktu, kas 

nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –

izīrēto dzīvokli Nr.10 mājā “Spunģēni 2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, un  

kopīpašuma  509/8564 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību 

55.1 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – izīrēta dzīvokļa Nr.10 mājā “Spunģēni 

2”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 3200 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – izīrēta dzīvokļa Nr.10 “Spunģēni 2”, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktā kārtība. 

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

 
 

 

 

 

21. 



Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva 

apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Brūniņa 

 

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11. panta 

pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un  sastāvu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi 

par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 

10.1. apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā komisijas nolikumu. 

Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido vairākas 

pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc 

iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir ievēlējuši pārējo pašvaldību domju 

priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji un 

Likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā minētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

amatpersona. 

2017.gada 15.novembrī notika Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš 

komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīs komisijas priekšsēdētāja pienākumus, tika 

ievēlēts Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, devīto daļu, Ministru kabineta 

2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

     

1.  Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

(pielikumā).   

2.  Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā:   

2.1. Komisijas priekšsēdētājs Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis; 

2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus);  

2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe; 

2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags; 

2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks; 

2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss; 

2.2.6.  Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene; 

2.2.7.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis;   

2.3. Komisijas locekļi: 

2.3.1. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Zigmunds 

Januševskis;   

2.3.2. AS “Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas vadītājs Andris 

Dilbeks;   

https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums#p10


2.3.3. Zemessardzes 56.kājinieku bataljona komandieris Vents Kodors; 

2.3.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Zemgales reģiona brigādes 

Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa komandieris Ivars Osma. 

2.4. Komisijas sekretārs Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris 

Andris Štolceris. 

 
 

22. 

Par nekustamā īpašuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 

Ziņo I.Stupāne. Jautā K.Stars, atbild I.Stupāne. Jautā K.Brūniņa, atbild D.Vītola. 

Izsakās I.Stupāne. 

 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ar 10.04.2018. vēstuli Nr.1.17/3350 “Par valsts 

nekustamo  īpašumu “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā”, saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta piektās daļas nosacījumiem aicina pašvaldību 

izvērtēt iespēju un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības pašvaldības funkcijas -  sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

Nekustamais īpašums “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā,  bija izīrēts 

Robertam Lazdānam, kurš miris 2013.gada 25.maijā. Nekustamā īpašumā “Ripiņas”, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā no 2002.gada 9.aprīļa ir deklarējies I. L.. 

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otro daļu dzīvojamās telpas 

lietošanas vienīgais pamats īrniekam ir dzīvojamās telpas īres līgums.  

Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 44.pantam personas, kas patvarīgi – bez 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas – aizņēmušas dzīvojamās telpas, izliek tiesas ceļā 

bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, piedzenot visus zaudējumus, kas saistīti ar telpu 

nelikumīgu aizņemšanu un izlikšanu no tām.  

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas 

noteikumu 21.punktā noteiktajam, valsts dzīvojamās mājas [..] par kuru privatizēšanu nav 

noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību 

īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

45.panta pirmajā daļā noteikts, ka palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajos gadījumos valsts dzīvojamo māju 

vai dzīvokļa īpašumu piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, 

to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā saskaņā ar šā likuma 42. 

vai 42.
1
 panta nosacījumiem. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi 

lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to 

atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts, kas nosaka pašvaldības 

autonomās funkcijas, paredz  sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu 

pašvaldības īpašumā.  

Ievērojot minēto, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā 

noteikto, faktu, ka Ilmāram Lazdānam jau tiek sniegta sociālā palīdzība un to, ka pašvaldības 

atteikuma rezultātā nekustamais īpašums tiks nodots atsavināšanai Atsavināšanas likumā 

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p42.1


noteiktajā kārtībā, pašvaldībai būtu lietderīgi pārņemt nekustamo īpašumu,  lai  nodrošinātu 

Ilmāru Lazdānu ar dzīvojamo telpu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina 

Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pieņemt no valsts nekustamo īpašumu “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā (kadastra Nr. 5694 004 0190), sastāvoša no  trīs zemes vienības vienībām ar 

kadastra apzīmējumu: 5694 004 0190 – 0.123 ha; 5694 004 0191 – 0.092 ha; 5694 004 

0192 – 0.3035 ha,  uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:  5694 004 0190, atrodas 

vienstāvu dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes, kas tiek izmantotas pastāvīgai dzīvošanai. 

2. Pārņemšanu īpašumā lēmumā 1.punktā minēto nekustamo īpašumu  bez 

atlīdzības pašvaldības funkcijas veikšanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā. 

3. Lēmumu nosūtīt VAS “Privatizācijas aģentūra”. 

 

 

 

23. 

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Brūniņa. Izsakās P.Gravāns, Skaidro I.Stupāne. 

 

Izskata 2018.gada 16.aprīļa D. B., personas kods [..], iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.3 Variešos”-18, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, līdz 2018.gada 30.septembrim. Ar 2018.gada 1.oktobri lūdz 

piešķirt dzīvokli ar malkas apkuri. 

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

ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā pēc adreses “Māja Nr.3 Variešos”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, slēdzot terminētu līgumu līdz 2018.gada 30.septembrim bez tiesībām pagarināt īres 

līgumu.  

[..] lēmumā minētā informācija nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā noteiktajām prasībām 

Pamatojoties uz: 

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

daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija 

Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš 

Felss, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 



Daina Kalve  (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”-  Pēteris Gravāns (1 balss), Krustpils novada 

dome nolemj: 

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

“Māja Nr.3 Variešos”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  līdz 2018.gada 

30.septembrim, bez tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu. 

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

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.3 Variešos”-18, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja D. B., 

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

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

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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar D. B., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu.  

4.  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). 

      

 

24. 

Par projektu „Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

pārbūve” 

 

Ziņo V.Salmiņa. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” ietvaros 

izsludinātā projektu pieteikumu konkursā pieņemto Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 

2018. gada 5. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu § 6.3., atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, 

Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības 

fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides 

aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Praktiskās 

vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku 

novēršanai”. 

2. Sagatavot un līdz 2018. gada 7.maijam iesniegt projekta „Krustpils novada Vīpes 

pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve” pieteikumu    Latvijas Vides 

aizsardzības fondā.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 53100,00 

Attiecināmām izmaksām 53100,00 

Publiskais finansējums ( 70 %) 37170,00 

Pašvaldības finansējums ( 30 %)  15930,00 

Neattiecināmās izmaksas  



  

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 15 930,00 apmērā no   Krustpils 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

 

 

25. 

Par projektu “Simts vērtīgi mirkļi ģimenēm pie Marinzejas ezera”   

 

Ziņo V.Salmiņa. V.Salmiņa skaidro, ko iecerēts  darīt projekta gaitā. V.Salmiņa skaidro, ka 

iespējami 2 varianti šim projektam un atbilstoši tam publiskā finansējuma daļa.  Jautā 

K.Stars, atbild V.Salmiņa. K.Stars ierosina startēt projektā  ar paredzamo publisko 

finansējumu 20 000 EUR. Izsakās K.Brūniņa, K.Stars, V.Salmiņa. 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Latvijas valsts budžeta 

finansētas mērķprogrammas projektu iesniegumu konkursu “Ģimeņu atbalsta projektu 

konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace 

Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas 

projektu konkursā „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 

NVO”. 

2. Sagatavot un līdz 2018. gada 23.aprīlim iesniegt projekta “Simts vērtīgi mirkļi 

ģimenēm pie Marinzejas ezera”  pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.  

 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 23000,00 

Attiecināmām izmaksām 23000,00 

Publiskais finansējums ( 85 %) 19550,00 

Pašvaldības finansējums ( 15 %)  3450,00 

Neattiecināmās izmaksas  

  

4. Paredzēt projekta pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3450,00 apmērā no  Krustpils 

novada pašvaldības budžeta projektu līdzfinansējumam atvēlētajiem  līdzekļiem. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 

Par zemes ierīcības projekta „Zobeni” apstiprināšanu 

 

Ziņo M.Alksne 

 

Izskatot SIA “LL Projekti” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena   

2018.gada 17.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Zobeni”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Zobeni”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5668 007 0029 uzsākts pēc īpašnieces I. A., personas kods [..],  

2018. gada 22.februāra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0029, 

platība  12,7 ha. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar 

kadastra apzīmējumu  5668 007 0029 001 un četras saimniecības ēkas, kā arī divas zemes 

īpašniecei nepiederošas ēkas. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2018.gada 21.februāra  lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, p.1.). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Zobeni”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0029   divās zemes 

vienībās. Projektētā atdalāmo zemes vienību platība ir 4,4 ha un 8,3ha. 

     Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Zobeni” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0029 zemes robežas 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 atbilstoši MK 2011.gada 27.decembra “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 

noteikumiem Nr.1019”. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Zobeni” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5668 007 0446) – 4,4 ha atstājams 

nosaukums un adrese „Zobeni”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

-0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

-  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5668 007 0447) -8,4 ha piešķirams 

jauns nosaukums „Zobenāres”, Krustpils 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 2018.gada 21.februāra  lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 3, p.1. ) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Zobeni”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads)” un projekta izstrādātāja SIA“LL Projekti” sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena 2018.gada 17.aprīļa iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta”Zobeni” apstiprināšanu un ņemot vērā zemes ierīkotāja Edgara Kauranena  

(sertifikāts BA 629, derīgs līdz 20.12.2022.) sagatavoto zemes ierīcības projektu “Zobeni”, 

atklāti balsojot „par” –  Kornēlija Brūniņa, Dace Vītola,  Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve  (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 



1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Zobeni” nekustamā īpašuma (kadastra Nr.  5668 

007 0029), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0029 sadalīšanai; 

2. -  Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5668 007 0446) – 4,4 ha atstāt 

nosaukumu un adresi „Zobeni”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

-0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (5668 007 0447) -8,4 ha piešķirt 

jaunu nosaukumu „Zobenāres”, Krustpils 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 veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, 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 Zemgales 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 

 

Sēdi slēdz plkst.11.11.  

 

Sēdes vadītājs                                                                                               K.Brūniņa 

                                                                                                     19.04.2018. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA BĀRIŅTIESA 

__________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr.90009388952, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV- 5202, tālr.: 652 37612, fakss: 652 37611, e-pasts: 

barintiesa@krustpils.lv 

 

Jēkabpilī 

 

18.04.2018.    
APSTIPRINĀTS   

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2018. gada 18. aprīļa lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 4., 1.punkts)  

  

Krustpils novada bāriņtiesas nolikums 

  

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu, 

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu  

Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Krustpils novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Krustpils novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā veic Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un 

šajā nolikumā paredzētās funkcijas. Bāriņtiesa ir tieši pakļauta Krustpils novada pašvaldības 

domei (turpmāk – dome). Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas 

tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

2. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.  

3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īsteno bāriņtiesas darba uzraudzību un 

metodisko palīdzību. Pārbauda bāriņtiesas darbu bērnu un rīcībnespējīgu personu personisko 

un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā.  

4. Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu izpildē bāriņtiesai metodisko 

palīdzību sniedz Tieslietu ministrija. 

5. Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202.  

6. Bāriņtiesas darbības uzraudzību finansiālajos un saimnieciskajos jautājumos, darba laika 

ievērošanā veic pašvaldības izpilddirektors.   

7. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē dome.  

8. Pēc ievēlēšanas amatā pašvaldība izdod bāriņtiesas amatpersonām darba apliecības. 

9. Bāriņtiesa veic Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus un pienākumus. Bāriņtiesai ir 

Bāriņtiesu likumā noteiktās tiesības. 

  

II. Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija 

 

10. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, četri bāriņtiesas locekļi, no kuriem viens 

pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas 

mailto:barintiesa@krustpils.lv


sekretārs, kurš ir bāriņtiesas darbinieks. Bāriņtiesas skaitlisko sastāvu nosaka dome, ņemot 

vērā bāriņtiesas darba apjomu.  

11. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus ievēl dome uz 5 gadiem. Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs ir tieši pakļauts domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un 

izpilddirektoram. Bāriņtiesas locekļi ir tieši pakļauti bāriņtiesas priekšsēdētājam. 

12. Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām, valsts un 

pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām 

personām. 

13. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv 

bāriņtiesu atbilstoši Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā 

arī atbilstoši šim nolikumam.  

14. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž no 

darba sekretāru, kā arī citus Bāriņtiesu likuma 8.pantā minētos darbiniekus. 

15. Bāriņtiesas priekšsēdētājs atbilstoši Bāriņtiesu likuma prasībām un šajā nolikumā 

noteiktiem  pienākumiem:  

15.1. vada un nodrošina bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;   

15.2. nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību domei 

pēc tās pieprasījuma;    

15.3. nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un bāriņtiesas 

sekretāra pienākumus, izstrādā amatu aprakstus;  

15.4. piedalās lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vada bāriņtiesas sēdes;   

15.5. sagatavo un iesniedz valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesas darbu;   

15.6. sagatavo bāriņtiesas ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu;   

15.7. atbild par bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto domes budžeta finanšu 

līdzekļu racionālu izlietošanu, atbilstoši apstiprinātajai tāmei;   

15.8. uzdod ar rīkojumu bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt citus 

Bāriņtiesas likuma 61.pantā minētos uzdevumus attiecīgajā pagasta teritorijā, kurai bāriņtiesas 

loceklis piesaistīts;   

15.9. bāriņtiesas locekļa prombūtnes gadījumā aizvieto un nodrošina bāriņtiesas funkcijas 

atbilstoši Bāriņtiesu likumam, vai norīko aizvietošanai citu bāriņtiesas locekli;  

15.10. organizē bāriņtiesas lietvedības kārtošanu, lietu noformēšanu un nodošanu arhīvā;  

15.11. nodrošina apmeklētājiem nepieciešamās informācijas izvietošanu bāriņtiesas 

telpās.  

16. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes 

laikā bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus pilda domes norīkots bāriņtiesas loceklis. 

17. Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas telpās, atbilstoši uzaicinājumā norādītajai informācijai.  

18. Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi 

nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, 

izņemot Bāriņtiesu likuma 51.pantā minētos lēmumus.   

19. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.    

20. Par administratīviem aktiem nav uzskatāmi un nav pārsūdzami tiesā lēmumi, kas pieņemti 

saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22.panta ceturto daļu, 29.panta ceturto daļu, 50., 51. un 52.pantu, 

kā arī lēmumi, ar kuriem tiek izšķirtas aizgādnībā esošas personas un aizgādņa domstarpības.  

21. Bāriņtiesas locekļi var strādāt amatu savienošanas kārtībā, izņemot Bāriņtiesu likuma 

15.pantā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus. 

22. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi amata 

pienākumu pildīšanai var izmantot domes un pagasta pārvalžu autotransporta pakalpojumus.  



23. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un 

bāriņtiesas sekretārs, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas 

principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija.  

  

III. Bāriņtiesas finansēšana un darba tiesiskās attiecības 

  

24. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas locekļi un 

bāriņtiesas sekretārs saņem mēnešalgu Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā apmērā.  

25. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir dome. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 

piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu nodrošina pašvaldības 

centralizētā grāmatvedība. 

26. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāju, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas 

locekli, kuri saņem pašvaldības domes mēnešalgu, neattiecas darba tiesiskās attiecības 

reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot tās normas, kuras nosaka atšķirīgas 

attieksmes aizliegumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, darba un atpūtas laiku, darba 

samaksu, darbinieka civiltiesisko atbildību un tās termiņus, ciktāl likumā nav noteikts citādi. 

Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas loceklim 

atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumam.  

  

IV. Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiki 

 

27. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem bāriņtiesas telpās: 

     27.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem: 

            27.1.1. Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00, 

                                                     piektdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00; 

            27.1.2. Atašienes pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00,  

                                                    trešdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00; 

     27.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieņem Kūku pagasta pārvaldē 

 pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 12:00, 

                                              piektdienās no plkst. 11:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00; 

     27.3. bāriņtiesas locekļi apmeklētājus pieņem: 

            27.3.1. Mežāres pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00,  

                                                                ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00; 

            27.3.2. Krustpils pagasta pārvaldē otrdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00, 

                                                               piektdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00; 

            27.3.3. Variešu pagasta pārvaldē pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 12:00, 

                                                              ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00; 

            27.3.4. Vīpes pagasta pārvaldē pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00, 

                                                           trešdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00. 

28. Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem un uzklausa jebkurā bāriņtiesas darba laikā. 

 

V. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki un normatīvajos  

aktos noteiktās amatpersonas var iepazīties ar lietas materiāliem 

 

29. Pēc konkrētas administratīvās lietas dalībnieka, viņa pilnvarotā pārstāvja, advokāta vai 

normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas iesnieguma ar lūgumu nodrošināt iepazīšanos ar 

konkrētas bāriņtiesas lietas materiāliem, personai tiek nodrošināta šī iespēja.  

30. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas darba laikā, bāriņtiesas telpās, 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa 

klātbūtnē.  



31. Pieņemot lietas dalībnieka iesniegumu par iepazīšanos ar konkrētas lietas materiāliem vai 

rīkojumu, ar kuru normatīvajos aktos noteiktā amatpersona norīkota veikt iepazīšanos ar 

bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda attiecīgās personas pilnvarojumu 

(normatīvajos aktos noteiktajām amatpersonām) un identitāti pēc personu apliecinoša 

dokumenta (pases vai personas apliecības).  

32. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek 

nodrošināta.  

33. Gadījumos, ja iepazīšanos ar lietas dokumentiem nav iespējams nodrošināt iesnieguma 

saņemšanas dienā (bāriņtiesas sēdes dienā, konkrētas lietas izskatīšana tiesas sēdē u.c. 

gadījumos), bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas 

loceklis mutiski vienojas par dienu un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar bāriņtiesas lietas 

materiāliem. 

34. Dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošana un izsniegšana notiek 

pēc administratīvā procesa dalībnieka mutiska vai rakstiska iesnieguma.  

35. Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju, 

kuras izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas 

personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Administratīvās lietas dalībniekiem nav tiesību 

iepazīties ar aploksnē ievietotu informāciju. 

36. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis 

nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskajiem 

līdzekļiem izgatavot pieprasīto dokumentu kopijas.  

37. Par iepazīšanos ar bāriņtiesas lietas materiāliem izdarāma atzīme lietas uzziņas lapā.  

 

VI. Bāriņtiesas darbības pārskati 

 

38. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu 

par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā. 

39. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no bāriņtiesas pārskatu par tās darbību.  

 

VII. Noslēguma jautājums 

 

40. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts ar 

Krustpils novada domes 2013. gada 30. janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 3.punkts). 

 

 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja      D.Telšinska 

  



Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes 

18.04.2018. lēmumam  

(sēdes protokols Nr. 4,  4 .punkts)  

 

Deleģēšanas līgums Nr. ________ 

 

Jēkabpilī                                                                                         2018.gada __.____________ 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, adrese – Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils, LV - 5202 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās domes priekšsēdētāja Kārļa 

Pabērza personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Krustpils novada 

pašvaldības nolikumu, no vienas puses un  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese – Brīvības iela 

120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – PILNVAROTĀ persona), tās domes priekšsēdētāja 

Raivja Ragaiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības nolikumu, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, 

savstarpēji vienojoties, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu un Krustpils novada domes 

18.04.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 4.punkts) un Jēkabpils pilsētas domes __.04.2018. 

lēmumu Nr. ___ “Par ____”, noslēdza šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās ietilpstošo uzdevumu – 

nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu objektam „Daugavas 

tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī no Būvniecības 

likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā minētās kompetences izrietošo pārvaldes 

uzdevumu (turpmāk – Uzdevums). 

 

2. Deleģētie pārvaldes uzdevumi un to izpildes termiņš un kārtība 

2.1. PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās ietilpstošo 

uzdevumu – nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu objektam 

„Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā teritorijā un no 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā minētās kompetences 

izrietošo pārvaldes uzdevumu ietvaros veicamos pienākumus: 

2.1.1. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par 

būvi; 

2.1.2. izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt 

lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā; 

2.1.3. par būvniecības ieceri paziņot sabiedrībai triju darba dienu laikā no attiecīgās 

būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju 

pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā; 



2.1.4. izdot būvatļauju, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam un būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku. 

2.2. Līguma 2.1. apakšpunktā deleģēto Uzdevumu PILNVAROTĀ persona pilda vienu 

gadu no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Pušu padotība un atbildība 

3.1. PAŠVALDĪBA ir atbildīga par deleģētā Uzdevuma īstenošanu kopumā.  

3.2. PILNVAROTĀ persona attiecībā uz deleģētā Uzdevuma izpildi atrodas Krustpils 

novada pašvaldības pakļautībā.  

3.3. PAŠVALDĪBA ir tiesīga pieprasīt no PILNVAROTĀS personas informāciju par 

Uzdevuma izpildi. 

3.4. PILNVAROTĀ persona ir atbildīga par deleģētā Uzdevuma izpildes kvalitāti, 

sniegtās informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Uzdevuma 

izpildi. 

3.5. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par 

savu līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

4. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

4.1. PILNVAROTĀS personas darbība tiek vērtēta pēc Uzdevuma kvalitatīvas izpildes 

saskaņā ar Līgumu, normatīvajiem aktiem un kvalitāti. 

4.2. Novērtējuma kritēriji ir: 

 4.2.1. darbības atbilstība Līguma un normatīvo aktu prasībām; 

4.2.2.konstatēto pārkāpumu, saņemto sūdzību vai pozitīvo saņemto atsauksmju skaits 

vai saturs (pamatotība); 

4.2.3.termiņu ievērošana. 

 

5. Norēķinu kārtība, finansu un resursu piešķiršana, pārskatu sniegšana 

5.1. PILNVAROTĀ persona iekasē samaksu par Uzdevuma izpildi atbilstoši 

saistošiem noteikumiem par nodevām Jēkabpils pilsētā. 

5.2. PILNVAROTĀ persona pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma rakstiski informē 

PAŠVALDĪBU par savu darbību Uzdevuma veikšanā.  

5.3. PILNVAROTĀ persona reizi pusgadā sniedz PAŠVALDĪBAI pārskatu un 

ziņojumu  par Līguma izpildi (turpmāk – atskaite), norādot informāciju par saņemtajām 

sūdzībām un veiktajām darbībām, šādā kārtībā: 

5.3.1. par Līguma darbības periodu no noslēgšanas brīža līdz 31.oktobrim atskaiti 

sniedz līdz 20.novembrim; 

5.3.2. par Līguma darbības periodu no 1.novembra līdz līguma beigu termiņam atskaiti 

sniedz līdz 20.maijam. 

 

6. Līguma darbības termiņš 

6.1. Līgums tiek noslēgts uz vienu gadu.  

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusēju parakstīšanas brīdi. 

6.3.Līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts. 



6.4. PAŠVALDĪBA, ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot 

PILNVAROTO personu, ir tiesīga izbeigt Līgumu tikai tad, ja PILNVAROTĀ persona 

nepilda Līguma 1.punktā minēto Uzdevumu. 

6.5. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otra Puse rupji 

pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv citi svarīgi iemesli, ka neļauj turpināt Līguma 

attiecības. 

6.6. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja nepastāv Līguma 

noslēgšanas pamatnoteikumi. 

6.7. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot 

Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Strīdu risināšanas nosacījumi 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. 

7.2. Ja strīdus 10 (desmit) dienu laikā nevar atrisināt sarunu ceļā, tad tie tiek risināti 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

7.3. PILNVAROTĀS personas Būvvaldes lēmumus, kas pieņemti deleģētā Uzdevuma 

izpildes rezultātā, apstrīdami PAŠVALDĪBĀ.  

 

8. Noslēguma nosacījumi 

8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Katra Līgumā iesaistītā puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī Līguma 

ietvaros. PAŠVALDĪBA kā kontaktpersonu izvirza Sendiju Ragaini, tel.65237608, e-pasts: 

sendija.ragaine@krustpils.lv, savukārt PILNVAROTĀ persona – Ingu Līci Vilciņu, 

mob.26172933, e-pasts inga.lice@jekabpils.lv. 

8.3. Līgums sastādīts valsts valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīts 2 (divos) 

eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PAŠVALDĪBA 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90009118116 

Adrese Rīgas ielā 150a 

Jēkabpils, LV – 5202 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV55UNLA0050014323075 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs 

 

PILNVAROTĀ persona 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Adrese Brīvības ielā 120 

Jēkabpils, LV-5201 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV87UNLA0009013130793 

 

 

Domes priekšsēdētājs         R. Ragainis 

___________________________                              ___________________________ 

  

___________________________                             ___________________________ 
             (parakstīšanas datums)                                                                                                   (parakstīšanas datums)  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.04.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada  18.aprīļa lēmumu 

                                                                 “Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads,  otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 4., 6.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

OTRĀS I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

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

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5670 008 

0208), “Ezerleja”, kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu 

mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2018.gada 31.maija plkst. 10.15 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 4662. 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
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izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 28.maija līdz 2018.gada  30.maija, 

plkst.17.00. 

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas un 

nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu dokumentu 

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā 

LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 28.maija 

līdz 2018.gada  30.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nosaukums/Adrese “Ezerleja”, Kūku pag., Krustpils nov./ “Ezerleja”, 

Kūku pag., Krustpils nov. 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

Nr. 5670 008 0208/ apzīmējums: 5670 008 0208 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 16. 

janvāra uzziņas  Nr.2.1-8/18/95 “Par nekustamo 

īpašumu - ar nosaukumu un adrese “Ezerleja”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra numurs 

5670 008 0208, pamata, īpašuma tiesības uz 

vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas Krustpils 

novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 

90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi 1. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar valsts 

vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos - 

0,36 ha; 

2. Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta 

posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās 

esošās hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - 0,21 ha; 

3. Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai 

būves daļa; 

4. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem ar nominālo spriedumu līdz 20 

kilovoltiem - 0,07 ha; 

5. Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem ar nominālo spriedumu līdz 20 

kilovoltiem - 0,01 ha. 

Apgrūtinājumi negatīvi ietekmē un būtiski 

pasliktina OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, reljefs Konfigurācija -četrstūra forma. Reljefs –  

paugurains. 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs/zems. 

2.7. Komunikāciju pieejamība Uz zemes vienības ir elektrotīklu līnijas. 

Informācijas par 

pieslēgšanās iespējām nav. 

2.8. Zemes vienības platība un lietošanas 

veidu eksplikācija, apkārtne, 

2,28 ha, no tiem 1,67 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 



piebraukšana 0,06 ha – zemes zem ūdeņiem, 0,03 ha- zemes zem 

ēkām un pagalmiem. Vērtējamais OBJEKTS 

atrodas Krustpils novada Kūku pagastā, sādžas 

Vilciņi tuvumā, lauku apvidū, ~ 10 km attālumā no 

Zīlānu ciemata un ~ 12 km attālumā Jēkabpils 

pilsētas. Tuvāko apkārtni veido lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes laukumi (LIZ), meža nogabali 

un lauku viensētu apbūve. Zemes vienība izvietota 

starp autoceļu un Vilciņu ezeru. Ir tiešs 

piebraukšanās ceļš (grants seguma). 

2.9. Zemes vienības izmantošanas mērķis, 

pašreizējā izmantošana 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101. 

No kopējās zemes vienības daļas ~ 0,62 ha tiek 

izmantots lauksaimniecībā - aramzeme. Pārējā daļa 

ir aizaugusi ar  krūmājiem un kokiem, nav sakopta. 

Uz zemes vienības esošā apbūve ir sliktā fiziskā 

stāvoklī, izmantota netiek. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Kūku pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, OBJEKTS 

atrodas lauksaimniecībā zemes (L) teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 1808 EUR 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

pirmpirkuma tiesīgām personām – nav/ nomā- [..]. 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu 

utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 



4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2018.gada 31.maijā, plkst. 10.15 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. 

Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 

5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un 

viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli 

un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 



dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā “Kurš 

sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā objekta. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie uzskatīts izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar 

savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa zaudē 

tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek 

izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 



paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece      K.Brūniņa 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.04.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada  18.aprīļa lēmumu 

                                                                 “Par nekustamā īpašuma  -zemes “Lejlapiņas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads,  otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 4., 7.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

OTRĀS I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

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

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5696 003 

0236), “Lejlapiņas”, kas atrodas  Vīpes pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu 

mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2018.gada 

31.maijā, plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 4608. 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc izziņas 

norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 28.maija līdz 2018.gada  30.maija, 

plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu dokumentu 

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu 

kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 28.maija līdz 

2018.gada  30.maija, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nosaukums/Adrese “„Lejlapiņas”/ - 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

Nr. 5696 003 0236/ apzīmējums: 5696 003 0296 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Uz Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 16. 

janvāra uzziņas Nr.2.1-8/18/94 “Par nekustamo 

īpašumu - ar nosaukumu un adrese “Lejlapiņas”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

numurs 5696 003 0236, pamata, īpašuma tiesības 

uz vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas Krustpils 

novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2.4. Apgrūtinājumi Atzīme- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma 

un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošās 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs - 0,17 ha. 

Apgrūtinājumi negatīvi ietekmē, bet būtiski 

nepasliktina 

OBJEKTA izmantošanas iespējas. 

2.5. Zemes vienības konfigurācija, 

reljefs 

Reljefs – līdzens, konfigurācija- neregulāra  

daudzstūra forma 

2.6. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs, zems 

2.7. Komunikāciju pieejamība, 

apkārtne, piebraukšana 

nav. Vērtējamais OBJEKTS atrodas Krustpils 

novada Vīpes pagastā, sādžas Galvāni tuvumā, 

lauku apvidū, ~ 3,5 km attālumā no Vīpes ciemata 

un ~ 16 km attālumā Jēkabpils pilsētas. Tuvāko 

apkārtni veido lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes laukumi (LIZ), meža nogabali un lauku 

viensētu apbūve. Zemes vienība izvietota lielākā 

apstrādātā LIZ laukuma centrālā daļā. Tiešo 

piebraukšanas ceļu nav, lai piekļūtu zemes vienībai, 

ir jāšķērso citas zemes vienības. Attālums līdz 

tuvākajam ceļam ar grants segumu- ~0,5 km. 

2.8. Zemes vienības platība un 2,38 ha, no tiem 2,35 ha – lauksaimniecībā 



lietošanas veidu eksplikācija izmantojamā zeme, 

0,03 ha – zemes zem ūdeņiem. 

2.9. Zemes vienības izmantošanas 

mērķis 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101. Aramzeme. 

2.10. Zemes vienības plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Vīpes pagasta 

teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti, OBJEKTS atrodas lauksaimniecībā 

zemes (L) 

teritorijās. 

2.11. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. EUR 2212 EUR 

2.12. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

pirmpirkuma tiesīgām personām – nav/ nomā- 

Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku 

saimniecībai “Kalves”, reģ.Nr. 45404003651 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu 

utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 



4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2018.gada 31.maijā plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. 

Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 

5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un 

viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli 

un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā “Kurš 

sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 



piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā objekta. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie uzskatīts izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar 

savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa zaudē 

tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek 

izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 



6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece      K. Brūniņa 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.04.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada  18.aprīļa lēmumu 

                                                                 “Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.2” -1, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 4., 18.punkts) 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “MĀJA NR.2” -1, VARIEŠI,  

VARIEŠU  PAGASTS, KRUSTPILS NOVADĀ   

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1 mājā “Māja Nr.2”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119708-1, kadastra Nr.5694 900 0008, uz pašvaldības 

vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 60.6 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 578/7757 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 2000. 
2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 
2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa 

līdz 5 gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, 

nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

mailto:novads@krustpils.lv


4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada  

6.jūnijam, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir L. P., personas kods [..], viņa 

var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš 

sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2018.gada 7.jūnijā plkst. 10.35 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
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5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. 

Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 

5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un 

viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā “Kurš 

sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju tie uzskatīts izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar 

savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa zaudē 

tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek 

izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 



6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece      K.Brūniņa  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.04.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada  18.aprīļa lēmumu 

        “Par nekustamā īpašuma –zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī,  

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr.4., 19.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības  

zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

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

daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes (kadastra Nr. 5601 001 3225) un 

apbūves (kadastra apzīmējumu: 5601 001 3225 003; 5601 001 3225 004; 5601 001 3225 005; 

5601 001 3225 006), Madonas ielā 21, Jēkabpilī, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē 

(ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2018.gada 

7.jūnijā, plkst. 10.45 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 23000. 

1.6. Izsoles solis EUR 250  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc izziņas 

norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 
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1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada  6.jūnijam, 

plkst.17.00. 

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu dokumentu 

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu 

kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 4.jūnija līdz 

2018.gada  6.jūnijam, plkst.17.00., pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Vērtējamā objekta sastāvs Zemes vienība (kadastra apzīmējums 5601 001 

3225). 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 003) 

- šķūņa ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 004) 

- garāžas ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 005) 

- darbnīcas ēka. 

Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 3225 006) 

- skolas ēka. 

2.2. Adrese Madonas iela 21, Jēkabpils 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.2430. 

2.4. Īpašumtiesības, īpašumtiesību pamats Uz 2008. gada 18. decembra Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. panta, 

Pārejas noteikumu 13. punkta, 2. Pielikuma 

49.2.apakšpunkta pamata īpašuma tiesības uz 

vērtējamo OBJEKTU nostiprinātās Krustpils 

novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 

90000024402. 

2.5. Apgrūtinājumi Nav informācijas 

2.6. Labākais izmantošanas veids Zemei –ar apbūvi funkcionāli  saistītā ar zemes 

vienība. Apbūvei – remonta veikšana  un 

izmantošana komercdarbībā  (attiecīgi nomainot 

lietošanas veidu). 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu 

utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  
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4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2018.gada 7.jūnijā plkst. 10.45 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 



5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. 

Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 

5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un 

viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli 

un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā “Kurš 

sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā objekta. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie uzskatīts izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar 

savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa zaudē 

tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek 

izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 



6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes  priekšsēdētāja vietniece      K.Brūniņa  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.04.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada  18.aprīļa lēmumu 

                                                                 “Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 2” -10, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr.4., 20.p) 

 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “SPUNĢĒNI 2” -10, SPUNĢĒNI,  

KRUSTPILS PAGASTS, KRUSTPILS NOVADĀ   

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.10 mājā “Spunģēni 2”, 

Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012593-10, kadastra Nr.5668 900 0017, uz pašvaldības 

vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 55.1 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 509/8564 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.  

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija). 

2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 3200. 
2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa 

vienam solim. 
2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai nomaksa 

līdz 5 gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir 

veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, 

nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 
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4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada  

6.jūnijam, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir E. S., personas kods [..], viņa 

var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš 

sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt 

savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2018.gada 7.jūnijā plkst. 10.25 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
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5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. 

Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 

5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un 

viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā “Kurš 

sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju tie uzskatīts izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar 

savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa zaudē 

tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek 

izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 



6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece       K.Brūniņa 

 

 

  



PIELIKUMS 
 Krustpils novada pašvaldības domes 

18.04.2018. lēmumam  

(sēdes protokols Nr. 4,  21 .punkts)  

 

 
SASKAŅOTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

2018.gada ____. ______________   

vēstuli Nr._______ 

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils pilsētas domes 

2018.gada  ____. ______________ 

lēmumu Nr.  ______         

 

 APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu pilsētas domes  

                         2018.gada ___.______________  

                                            lēmumu Nr._______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes  

          2018.gada 18.aprīļa  

          lēmumu Nr.21 

  

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils novada domes  

          2018.gada ___.________________  

          lēmumu Nr._____ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Salas novada domes  

          2018.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Aknīstes pilsētas domes  

          2018.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes pilsētas domes  

          2018.gada ___.________________  

          lēmumu Nr.______ 

  

 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikums 

Izdots saskaņā ar  

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma  

11.panta pirmās daļas 2.punktu 
 

I. Vispārīgais jautājums 

 



1. Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir 

koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras sadarbības teritorija ir Jēkabpils pilsēta, 

Jēkabpils novads, Aknīstes novads, Krustpils novads, Salas novads, Pļaviņu novads un 

Viesītes novads.    

II. Komisijas locekļu sastāvs 

 

2. Komisijas sastāvs: 

2.1.komisijas priekšsēdētājs – Raivis Ragainis (Jēkabpils pilsēta); 

2.2. komisijas priekšsēdētaja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā 

pilda  komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Kārlis Pabērzs (Krustpils novads); 

2.3. komisijas loceklis – Irēna Sproģe (Salas novads); 

2.4. komisijas loceklis – Aivars Vanags (Jēkabpils novads); 

2.5. komisijas loceklis – Alfons Žuks (Viesītes novads); 

2.6. komisijas loceklis – Aigars Lukss (Pļaviņu novads); 

2.7. komisijas loceklis – Vija Dzene (Aknīstes novads); 

2.8. komisijas loceklis – Dzintars Cvilikovskis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

2.9. komisijas loceklis – Zigmunds Januševskis (Valsts policija); 

2.10. komisijas loceklis – Andris Dilbeks (AS “Sadales tīkls”); 

2.11. komisijas loceklis – Vents Kodors (Zemessardze); 

2.12. komisijas loceklis – Ivars Osma (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests). 

 

III. Komisijas uzdevumi, tiesības un pienākumi  

 

3. Komisijas uzdevumi un tiesības ir noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra 

noteikumos Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijām”.   

4. Komisijai ir pienākums:   

4.1. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs. 

4.2. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību. 

4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma papildināšanai, precizēšanai, 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas komisijas locekļu sastāvā. 

4.4. Piedalīties sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādē, papildināšanā vai 

precizēšanā. 

4.5. Informēt komisiju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par 

situāciju katastrofas vietā. 

4.6. Nodrošināt komisiju ar visaptverošu informāciju par veiktajiem pasākumiem 

apdraudējuma pārvarēšanā. 

4.7. Ierosināt komisijai pieprasīt no valsts materiālajām rezervēm tehnisko palīdzību un 

resursus katastrofu radīto seku pārvarēšanai un likvidēšanai. 

4.8. Piedalīties pasākumos, lai novērstu un mazinātu katastrofas draudus, apzinātu 

katastrofas iespējamību, piedalītos katastrofas pārvaldīšanas, likvidēšanas un atjaunošanas 

darbos. 

4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts 

mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 



5. Komisijas loceklim ir tiesības  pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas 

sēdes protokolā. 

IV. Komisijas apziņošanas kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par komisijas apziņošanu 

(mob. tālruņa nr.20288055, e-

pasts: 

raivis.ragainis@jekabpils.lv) 

Komisijas sekretārs veic 

apziņošanu zvanot/sūtot SMS 

komisijas locekļiem (mob. 

tālruņa nr.29562282, e-pasts: 

andris.stolceris@jekabpils.lv) 

Jēkabpils novada pašvaldības  

vadītājs(mob. tālruņa nr.29204384), 

e-pasts: 

aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv; 

novads@jekabpilsnovads.lv 

Salas  novada pašvaldības  

vadītāja(mob. tālruņa nr.26465250), 

e-pasts: salaspadome@inbox.lv; 

salaspag@salas.lv  

Viesītes novada pašvaldības  

vadītājs(mob. tālruņa nr.26308473, 

e-pasts: alfons.zuks@viesite.lv; 

dome@viesīte.lv 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks (mob. tālruņa 

nr. 29478621), e-pasts: 

karlis.paberzs@krustpils; 

novads@krustpils.lv 

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.29176506), e-pasts: 

dzintars.cvilikovskis@vugd.gov.lv 

 

Aknīste novada domes 

priekšsēdētāja(mob. tālruņa 

nr.29205425), e-pasts: 

vija.dzene@akniste.lv; 

akniste@akniste.lv 

Pļaviņu novada domes prieksēdētājs 

(mob. tālruņa nr.20149135), e-

pasts: aigars.lukss@plavinas.lv; 

dome@plavinas.lv  

VP pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.25488605, e-pasts: 

zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.

gov.lv  

AS “Sadales tīlks” pārstāvis (mob. 

tālruņa nr. 29126538, e-pasts: 

andris.dilbeks@latvenergo.lv;  

 

ZS pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.26400260, e-pasts: 

vents.kodors@mil.lv    

 

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa 

nr.27896497), e-pasts: 

ivars.osma@vugd.gov.lv 

 

mailto:raivis.ragainis@jekabpils.lv
mailto:aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv
mailto:salaspadome@inbox.lv
mailto:salaspag@salas.lv
mailto:alfons.zuks@viesite.lv
mailto:karlis.paberzs@krustpils;%20novads@krustpils.lv
mailto:karlis.paberzs@krustpils;%20novads@krustpils.lv
mailto:dzintars.cvilikovskis@vugd.gov.lv
mailto:vija.dzene@akniste.lv
mailto:aigars.lukss@plavinas.lv
mailto:dome@plavinas.lv
mailto:zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.gov.lv
mailto:zigmuds.janusevskis@zemgale.vp.gov.lv
mailto:andris.dilbeks@latvenergo.lv
mailto:56bn@lf.mil.lv
mailto:ivars.osma@vugd.gov.lv


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības  

komisijas priekšsēdētājs                                                 R.Ragainis 

 

Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav 

iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: Brīvības 

iela 120, Jēkabpils 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 

konferenču zālē. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī 

informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un 

uzvārdu” 


