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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (no darba kārtības 3. 

jautājuma), Mārtiņš Felss, Līga Zalāne,  Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Galvenā grāmatvede 

Daina Turkopole, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs, Administratīvās nodaļas vadītāja 

Līga Garkalne, Datortīklu un IS speciāliste Anita Dzenuška, Atašienes  pagasta pārvaldes 

vadītāja Ilona Zalāne, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Personāla vadības 

speciālise Rasma Mazulāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Mežares pagasta 

pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova. 

 

Pieaicinātās personas: 

 Ilona Golovceva – Mežares pamatskolas direktora amata kandidāte, Liene Upeniece – Vīpes 

pamatskolas direktora amata kandidāte. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāte:– Kornēlija Brūniņa -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 

 

 

1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par nekustamā  īpašuma „Steķu sila ceļš” bezatlīdzības nodošanu 

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 
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4. Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines  

atbrīvošanu no amata 

5. Par Vīpes pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

6. Par Mežāres pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

 

 

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

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

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

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

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Izpilddirektora ziņojums 

3. Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines  

atbrīvošanu no amata 

4. Par Vīpes pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

5. Par Mežāres pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

6. Par atbalstu biedrībai “Cerību sala” 

7. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā nolikumā 

8. Par aizņēmumu Valsts kasē Investīciju projekta “Jaunmuižas ielas lietus ūdens 

novades, energoefektīva apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve” īstenošanai 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Irbes lauks”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

11. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bodnieki”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 2020/11 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils 

novadā” precizēšanu 

16. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/13 “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada 

simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu”” 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

20. Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”,  Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles 

rezultātu un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu 

21. Par nekustamā īpašuma  “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

22. Par nekustamā īpašuma  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

23. Par nekustamā īpašuma “Meždārzi Nr.40”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma “ D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 



25. Par nekustamā īpašuma “ D/s  Meždārzi Nr.63”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

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

atsavināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 13”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

29. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 14”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 16”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

31. Par atbalstu biedrībai InSpe 

32. Par nekustamā īpašuma “Avotnams”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

33. Par nekustamā īpašuma “Avotu taka”,  Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma “Laides”,  Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

35. Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

36. Par nekustamā īpašuma “Avenītes, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

37. Par nekustamā īpašuma “Vanadziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

38. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

39. Par nekustamā īpašuma “Grāvnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma “Smilgas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

41. Par nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

42. Par Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva 

papildināšanu 

43. Par nekustamā  īpašuma „Steķu sila ceļš” bezatlīdzības nodošanu 

44. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

45. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

 

2.  

Izpilddirektora informācija 

 

 

R. Spēks informē par darba procesu Amatpersonu un amatu kandidātu  izvērtēšanas 

komisijā, pieņemts jauns darbinieks  Attīstības nodaļā uz nenoteiktu laiku un Iepirkumu daļā- 

uz noteiktu laiku. 

Noslēdzies iepirkums par skolnieku autobusu iegādi (Vīpe, Atašiene, Varieši), notiek 

iesniegto dokumentu pārbaude, 31.08.2020 tiks slēgts līgums. 

Izpilddirektors apmeklēju uzņēmēja prezentāciju par viedo pilsētu. 

Tika pieaicināts siltumtehniķis, par iespējām modernizēt Mežāres katlumāju. R.Spēks 

apmeklēja Zīlānu bibliotēkas 70. gadu jubilejas pasākumu. Piedalījās Izpilddirektoru 

sanāksmē. Informē par Izglītības ministrijas vadlīnijām jaunā mācību gada procesa 

organizēšanai. Notika komunikācija ar  A/S SEB Bankas pārstāvjiem par datortehnikas 

atjaunošanu novada skolu datorklasēs. Notika skolu direktoru vakanču izskatīšana, direktoru 

kandidātu izvērtēšana. 

 

Projekti realizācijā uz 19.08.2020. 

Projekti ar Eiropas Savienības un citu institūciju līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  



Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Norit būvdarbi.  

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Norit būvdarbi, termiņš 28.08.2020.  

Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

 

Būvdarbi tiks turpināti pēc iekārtu saņemšanas, norit 

tekstu stendiem sagatavošana un tulkošana.  

Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Pabeigti būvdarbi. 

 

Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem 

Noslēgta vienošanās par projekta 2.kārtu, šogad 

plānotas 4 aktivitātes, kurām tiks veiktas tirgus 

izpētes. 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Norit būvdarbi.  

Zivju resursu pavairošana Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2020.gadā  

Noslēgti līgumi, piegādes līdz 3010.2020. 

Sabiedrības informēšanas pasākumi 

par zivju resursu aizsardzību 

Realizācijā, publikācijas. 

Atver sirdi Zemgalē! Norit komunikācija ar projektā iekļautajiem 

klientiem, saņem pakalpojumus  

“Krustpils novada pašvaldības 

autoceļu Nr.1-18 ”Lopdārzi – 

Kaķīšu ferma” (0,51 km līdz 1,38 

km)  un Nr.1-19 “Sietnieki – 

Lopdārzi” (0,00 km līdz 1,82km)  

pārbūve” 

Noslēgts līgums ar Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centru par finansējuma 

projektēšanai izlietojumu, finansējums saņemts, ar 

SIA “SKA projekts” līgums noslēgts (6011,04 EUR 

bez PVN. 

 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 

Labiekārtošanas darbi pie Atašienes 

pagasta pārvaldes ēkas 

Nodots ekspluatācijā 

Pašvaldības ceļa nr.118 Jaunmuižas 

iela lietus ūdens novades, 

energoefektīva apgaismojuma un 

asfaltbetona seguma izbūve 

Noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju (SIA “LV 

ROADS” 56 350,91.  

Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Norit būvdarbi. 

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā Braslavas ielai  

Norit būvdarbi .  

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā  Zaķu ielai  

Norit būvdarbi.  

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai pārbūve 

Nodošana ekspluatācijā. 

Ēkas “Vālodzīte” pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana 

Nodošana ekspluatācijā. 

Ūdensvada atjaunošana Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

Ar SIA “Hektors” noslēgts līgums. 

Jauna ceļa būves Krustpils novada Norit projektēšana (SIA “SKA projekts”, 5700 EUR 



pašvaldības zemes īpašumā 5668 

007 0463 (ceļš lidlaukā uz 

uzņēmējdarbības teritoriju) 

bez PVN ). Iesniegta kontroltāme. 

Energoefektīvas apkures sistēmas 

izbūve Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā 

Norit būvdarbi (SIA “Siltumtehserviss” – 139071,35 

ar PVN, SIA “LA konsultants” – būvuzraudzība, AS 

“Komunālprojekts” – autoruzraudzība).  

Prāto kopā ar Laukezera lāčiem! 

(ģimenēm draudzīgās pašvaldības 

balvas 6000 EUR izlietojums) 

Noslēgts līgums ar SIA “MK Dizains”. 

Apgaismojums pie Mežāres kultūras 

nama 

Norit projektēšana 

Elektroinstalācijas atjaunošana Sūnu 

pamatskolā 

Norit būvdarbi. 

Ģimenes spēks – kopā izzināt, 

ieraudzīt, iesaistīties! 

Noslēgusies tirgus izpēte un noslēgts līgums par 

pārgājiena organizēšanu. 

 

 

3.  

Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas  

Maijas Grundšteines  atbrīvošanu no amata 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada dome 2020.gada 27.jūlijā izsludināja pretendentu pieteikšanos līdz 

2020.gada 17.augustam uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Vīpes pamatskolas 

direktora amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Vīpes pamatskolas direktora amatu pieteicās 2 

(divi) pretendenti. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija 

2020.gada 18.augustā veicot Vīpes pamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanu, 

saskaņā ar Vīpes pamatskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu un 

komisijas 18.08.2020. protokola Nr.5, 1.punktu, nolēma virzīt uz domes sēdi iecelšanai Vīpes 

pamatskolas direktora amatā amata kandidāti Lieni Upenieci. 

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2016.gada 17.augusta sēdes 10. lēmuma, 

protokols Nr.11, “Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā” 

1.punktu: “Ar 2016.gada 18.augustu iecelta Maija Grundšteine par Vīpes pamatskolas 

direktores pienākumu izpildītāju uz laiku līdz brīdim, kad tiek amatā iecelts ar domes lēmumu 

Vīpes pamatskolas direktors. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 9.punktu, 69.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, 

Krustpils novada domes 2016.gada 17.augusta sēdes 10. lēmuma, protokola Nr.11, “Par Vīpes 

pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā” 1.punktu,  Krustpils novada 



domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas 18.08.2020. protokola 

Nr.5, 1.punktu  un Darba likuma 44.panta pirmās daļas 3.punktu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības 2020.gada 31.augustā (pēdējā darba diena) ar Vīpes 

pamatskolas direktores pienākumu izpildītāju Maiju Grundšteini  (personas kods 

[..]), pamatojoties uz Darba likuma 44.panta pirmās daļas 3.punktu. 

2. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Vīpes pamatskolas 

direktores pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines atbrīvošanu no amata, 

informēšanai.  

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Vīpes pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines pārziņā esošo materiālo vērtību, lietu un 

dokumentācijas nodošanu- pieņemšanu. 

4. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt Vīpes pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines darba samaksas galīgā aprēķina veikšanu 

uz 2020.gada 31.augustu (pēdējā darba diena) un izmaksāt Maijai Grundšteinei 

pienākošās naudas summas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 

 

4.  

Par Vīpes pamatskolas direktora  

iecelšanu amatā 

 

Ziņo R. Spēks.  

R. Spēks dod vārdu Lienei Upeniecei – Vīpes pamatskolas direktora amata kandidātei.  

Krustpils novada dome 2020.gada 27.jūlijā izsludināja pretendentu pieteikšanos līdz 

2020.gada 17.augustam uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Vīpes pamatskolas 

direktora amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Vīpes pamatskolas direktora amatu pieteicās 2 

(divi) pretendenti. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija 

2020.gada 18.augustā veicot Vīpes pamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanu, 

saskaņā ar Vīpes pamatskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu un 

komisijas 18.08.2020. protokola Nr.5, 1.punktu, nolēma virzīt uz domes sēdi iecelšanai Vīpes 

pamatskolas direktora amatā amata kandidātu Lieni Upenieci, personas kods [..]. 

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts Lienes Upenieces (personas kods [..]) 

2020.gada 18.augusta iesniegums (reģistrēts 18.08.2020. ar Nr.2.1-30/20/2022) par to, ka 

piekrīt ieņemt Vīpes pamatskolas direktora amatu un lūdz atļauju savienot Vīpes pamatskolas 

direktora amatu ar pedagoga darbu Vīpes pamatskolā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus— 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 



 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 6. pantu, 7. panta sestās daļas 

2.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu 

konkursu vērtēšanas komisijas 18.08.2020. protokola Nr.5, 1.punktu  un Lienes Upenieces, 

personas kods [..] 18.08.2020. iesniegumu (reģistrēts 18.08.2020. ar Nr.2.1-30/20/2022), 

          

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2020.gada 31.augustu iecelt Lieni Upenieci (personas kods [..]) par Vīpes 

pamatskolas direktori. 

2. Noteikt Vīpes pamatskolas direktorei amatalgu atbilstoši Krustpils novada domes 

2019.gada 27.septembra domes lēmumam Nr.2., protokols Nr.12. „Par Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām”. 

3. Atļaut   Lienei Upeniecei (personas kods  [..]) savienot Vīpes pamatskolas direktores 

amatu ar pedagoga amatu Vīpes pamatskolā. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai dokumentus, saskaņojuma saņemšanai, par 

Lienes Upenieces (personas kods [..]) iecelšanu par Vīpes pamatskolas direktori, 

saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.  

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Vīpes pamatskolas 

direktori Lieni Upenieci (personas kods [..]), pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

saskaņojuma saņemšanas. 

 

 

5. 

Par Mežāres pamatskolas direktora 

iecelšanu amatā 

 

Ziņo R. Spēks.  

R. Spēks dod vārdu Ilonai Golovcevai – Mežares pamatskolas direktora amata 

kandidātei. 

Krustpils novada dome 2020.gada 27.jūlijā izsludināja pretendentu pieteikšanos līdz 

2020.gada 17.augustam uz atklātu konkursu uz Krustpils novada Mežāres pamatskolas 

direktora amatu. 

Atklātā konkursā uz Krustpils novada Mežāres pamatskolas direktora amatu pieteicās 

1 (viens) pretendents- Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja Ilona 

Golovceva. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija 

2020.gada 18.augustā veicot Mežāres pamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanu, 

saskaņā ar Mežāres pamatskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu un 

komisijas 18.08.2020. protokola Nr.5, 2.punktu, nolēma virzīt uz domes sēdi iecelšanai 

Mežāres pamatskolas direktora amatā amata kandidātu Ilonu Golovcevu, personas kods [..]. 

  Krustpils novada pašvaldībā saņemts Ilonas Golovcevas, personas kods [..], 2020.gada 

18.augusta iesniegums (reģistrēts 18.08.2020. ar Nr.2.1-30/20/2025) par to, ka piekrīt ieņemt 

Mežāres pamatskolas direktora amatu un lūdz atļauju savienot Mežāres pamatskolas direktora 

amatu ar pedagoga darbu Mežāres pamatskolā un Jēkabpils novada pašvaldības projekta 

pedagoga karjeras konsultanta pienākumiem.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka Dome var 



izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus— 

saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 6. pantu, 7. panta sestās daļas 

2.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu 

konkursu vērtēšanas komisijas 18.08.2020. protokola Nr.5, 2.punktu  un Ilonas Golovcevas, 

personas kods [..], 18.08.2020. iesniegumu (reģistrēts 18.08.2020. ar Nr.2.1-30/20/2025.), 

          

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

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš 

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

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

 

1. Ar 2020.gada 31.augustu iecelt Ilonu Golovcevu, personas kods [..], par Mežāres 

pamatskolas direktori. 

2. Noteikt Mežāres pamatskolas direktorei amatalgu atbilstoši Krustpils novada domes 

2019.gada 27.septembra domes lēmumam Nr.2., protokols Nr.12. „Par Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām”. 

3. Atļaut   Ilonai Golovcevai, personas kods [..], savienot Mežāres pamatskolas direktora 

amatu ar pedagoga darbu Mežāres pamatskolā un Jēkabpils novada pašvaldības projekta 

pedagoga karjeras konsultanta pienākumiem. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai dokumentus saskaņojuma saņemšanai par Ilonas 

Golovcevas, personas kods [..], iecelšanu par Mežāres pamatskolas direktori, saskaņā 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.  

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Mežāres pamatskolas 

direktori Ilonu Golovcevu, personas kods [..], pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

saskaņojuma saņemšanas. 

 

6. 

Par atbalstu biedrībai “Cerību sala” 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

2020. gada 31. jūlijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Cerību sala” 

vadītājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Jēkabpils bērnu un jauniešu ar 

īpašām vajadzībām biedrības “Cerību sala” 10. sporta spēles, kas norisināsies Jēkabpils 

pilsētas stadionā 22. augustā.  

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

14. panta  2. daļas 6. punktu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 



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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt atbalstu EUR 300 apmērā Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām 

biedrības “Cerību sala” 10. sporta spēļu norisei, novirzot finansējumu no sporta pasākumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K. Stars 

 

7. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas  

bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa. Atbild I. Jaševs. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta 

trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2017.gada 12.septembra noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu 

tiesību aizsardzībā” 10., 11., 14.punktu,  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Sadarbības grupa, izskatot individuālu gadījumu saistībā ar iespējamiem bērna 

tiesību pārkāpumiem, panāk vienotu turpmāko rīcību bērna tiesību aizsardzībā, vienojoties par 

katras pārstāvētās institūcijas veicamajiem pasākumiem atbilstoši kompetencei. Panākto 

vienošanos ieraksta sadarbības grupas sanāksmes protokolā.”  

1.2. Izteikt 19.punktu šāda redakcijā: 

“19. Ja sadarbības grupa, izskatot individuālo gadījumu, nevar vienoties par saskaņotu 

un koordinētu sadarbību, tā informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.” 

1.3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. Sadarbības grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumus var izskatīt, ja 

sanāksmē piedalās vismaz trīs sadarbības grupas pārstāvji.” 

1.4. Svītrot 21.punktā otro teikumu. 

1.5. Visā nolikuma tekstā vārdu “Darba” aizstāt ar vārdu “Sadarbības”. 

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

 

 

  



 

8. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 

Investīciju projekta “Jaunmuižas ielas lietus ūdens novades, energoefektīva 

apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve” īstenošanai 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K. Pabērzs. 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 

piekto daļu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/1 “Par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”, Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija 

rīkojumu Nr. 387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 51 000 EUR Valsts kasē uz 30 gadiem ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada. 

Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku -  

 

2020. gada oktobris 21 000 EUR 

2020. gada novembris 30 000 EUR 

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

2021. gadā  EUR  1 700 

2022. gadā  EUR  1 700 

2023. gadā EUR 1 700 

2024. gadā EUR 1 700 

2025. gadā EUR 1 700 

2026. gadā EUR 1 700 

2027. gadā EUR 1 700 

2028. gadā EUR 1 700 

2029. gadā EUR 1 700 

2030. gadā EUR 1 700 

2031. gadā EUR 1 700 

2032. gadā EUR 1 700 

2033. gadā EUR 1 700 

2034. gadā EUR 1 700 

2035. gadā EUR 1 700 

2036. gadā EUR 1 700 

2037. gadā EUR 1 700 

2038. gadā EUR 1 700 

2039. gadā EUR 1 700 

2040. gadā EUR 1 700 

2041. gadā EUR 1 700 



2042. gadā EUR 1 700 

2043. gadā EUR 1 700 

2044. gadā EUR 1 700 

2045. gadā EUR 1 700 

2046. gadā EUR 1 700 

2047. gadā EUR 1 700 

2048. gadā EUR 1 700 

2049. gadā EUR 1 700 

2050. gadā  EUR  1 700 

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojamo 

pašvaldību (Jēkabpils novada) finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai, atbilstoši 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktam. 

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

 

 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Nogāze”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

 Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Ar 2020.gada 17.jūnija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 31.), 

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

nosacīto cenu EUR 3150.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3200 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– SIA „Mārtiņmuiža”, 

reģistrācijas Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads . 

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

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

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

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

daļu,   

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt nekustamās mantas “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 004 0546  ar kopējo platību 1.31  ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – SIA „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, 

Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3200 

EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 



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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

10. 

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

 Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Ar 2020.gada 17.jūnija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 19.), 

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

nosacīto cenu EUR 6237.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 6437 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– SIA „Mārtiņmuiža”, 

reģistrācijas Nr.45403013898, juridiskā adrese: „Ratnīca”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads . 

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

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

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

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

daļu,  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5670 004 0013 ar kopējo platību 2.4  ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas Nr.45403013898, 

juridiskā adrese: „Ratnīca”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 6437 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

  



 

11. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bērzukrogs”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Ar 2020.gada 17.jūnija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 22.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

par  nosacīto cenu EUR 2660.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās divi dalībnieki, pēc četrdesmit četru soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 7060 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– I. T., 

personas kods [..]. 

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

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

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

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

daļu,   

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5694 002 0241 zemes un dzīvojamās izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – I. T., personas kods [..]  (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 7060 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Meždārzi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 



 Ar 2020.gada 17.jūnija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 54.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Meždārzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

par  nosacīto cenu EUR 880.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1330 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja E. B., personas kods [..]. 

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

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

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

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

daļu,  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5668 003 0109  ar kopējo platību 0,06  ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvusi solītāja – E. B., personas kods [..] (turpmāk - 

Pircēja), par augstāko nosolīto cenu 1330 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

13. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 17.jūnija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 21.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 3600.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3700 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „DAĢIS”, reģistrācijas Nr.45403014624, juridiskā adrese: „Bites”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

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

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



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

Krustpils novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5694 002 0140  ar kopējo platību 1.4  ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DAĢIS”, 

reģistrācijas Nr.45403014624, juridiskā adrese: „Bites”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk - Pircēja), par augstāko nosolīto cenu 3700 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K. Stars 

14. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā šī gada 5.augustā saņemta Jēkabpils Izglītības pārvaldes 

vēstule par deleģēšanas līguma slēgšanu par pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu 

izmantošanu, jo beidzas līguma darbības termiņš, ja komisijas sniegto pakalpojumu kvalitāte 

ir apmierinoša. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikts, ka pašvaldība nodrošina 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām 

vajadzībām. Šīs funkcijas izpilde jau iepriekš bija deleģēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, ar 

kuru tika noslēgts uz vienu gadu deleģēšanas līgums, kura termiņš beigsies šī gada 

8.septembrī. 

Pašvaldības līdzšinējā sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību ir bijusi atbilstoša 

deleģēšanas līgumam, tāpēc būtu noslēdzams deleģēšanas līgums uz vēl vienu gadu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo 

funkciju izpildi, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta 

otro daļu, 46.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pedagoģiski 

medicīniskās komisijas pakalpojumu izmantošanu.  

2. Administratīvajai nodaļai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju par noslēgto Deleģēšanas līgumu. 



3. Publicēt Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par deleģēto 

pārvaldes uzdevumu, kā arī Deleģēšanas līgumu, pēc līguma noslēgšanas. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 3 lapām 

15. 

Par saistošo noteikumu Nr. 2020/11 

“Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā” precizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības dome 2020. gada 17. jūnijā (sēdes protokols Nr. 9, 

16. punkts) apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2020/11 “Sabiedriskās kārtības noteikumi 

Krustpils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 22. jūlijā pašvaldība saņēma Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr. 1-18/6629 ar lūgumu 

pārskatīt saistošos noteikumus – svītrot punktus, kuros minētās prasības jau regulē citi 

normatīvie akti, un precizēt vairāku punktu redakcijas.  

 Ņemot vērā ministrijas norādījumus par saistošajiem noteikumiem un to, ka spēkā 

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu,   

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2020/11 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā” šādus precizējumus: 

1.1. svītrot saistošo noteikumu 3., 4., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 22.punktu; 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 6. punktā vārdus “vai ūdenstilpēs, kuras atrodas īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās”; 

1.3.  izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Par transportlīdzekļa mazgāšanu vietās, kur notekūdeņi neattīrīti var nokļūt atklātās 

ūdenstilpēs vai ūdens kanalizācijas tīklos, un transportlīdzekļa remontēšanu publiskā 

lietošanā esošā teritorijā, izņemot remontēšanu piespiedu apstāšanās gadījumā – 

piemēro naudas sodu no trim līdz divdesmit naudas soda vienībām”; 

1.4. izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu publiskā 

lietošanā esošā teritorijā, kurā nav speciāli šādām darbībām ierādīta vieta vai nav 

saņemta pašvaldības atļauja – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit 

naudas soda vienībām”; 

1.5. izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

“10. Par pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un tās valdījumā esošo 

ūdeņu ledu – piemēro naudas sodu no piecām līdz četrdesmit naudas soda vienībām”; 

1.6. izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes, malkas un citu krāvumu 

novietošanu nekustamam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorijā bez 



pašvaldības atļaujas – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 

desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no desmit līdz simtu 

četrdesmit naudas soda vienībām”; 

1.7. svītrot saistošo noteikumu 19. punktā vārdus “vai citādā uzmācīgā veidā”. 

2. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks”, pašvaldības tīmekļvietnē un triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

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

 

 

16. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/13  

“Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu 

un nodevu par simbolikas izmantošanu”” 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa. Atbild I. Jaševs. 

Ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos pašvaldību saistošie noteikumi, 

kuros ir paredzēta administratīvā atbildība, jāsaskaņo ar Administratīvās atbildības likumā 

ietvertajām normām, izdarot attiecīgus grozījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 16. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 

11.punktu un trešo daļu, 43.
1
panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un sesto daļu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 19. augusta saistošos noteikumus 

Nr. 2020/13 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un 

nodevu par simbolikas izmantošanu” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt 

pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības 

tīmekļvietnē. 

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

  



 

17. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Izskatot A. R, personas kods [..], 2020.gada 29.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt īres līgumu uz vienu istabu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā. 

 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem, 

neskatoties uz to, ka nav pilnība izpildītas īres līguma saistības, ir parāds 275.20 EUR apmērā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 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,  

Ievērojot augstāk minēto,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  dzīvojamās telpas īres tiesības  uz vienu istabu (Nr.1 -15.9 kv.m.platībā) 

komunālajā dzīvoklī  A. R., personas kods [..], uz dzīvokli [..] Kūku pagastā, Krustpils 

novadā,  uz sešiem mēnešiem ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu. 

2. A. R., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz istabu dzīvokli Nr.21  dzīvojamā mājā [..] Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu  uz vienu istabu ar A. R..    

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

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). 

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot O. L., personas kods [..], 2020.gada 27.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts 

pagarināt līgumu uz komunālo dzīvoklī Kūku pagastā. 



 Kūku  pagasta pārvaldes vadītājs, piekrīt pagarināt līgumu uz sešiem mēnešiem, 

neskatoties uz to, ka nav pilnība izpildītas īres līguma saistības, ir parāds 610.05 EUR apmērā. 

 Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 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,  

Ievērojot augstāk minēto,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  O. L., personas kods [..], Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu  Nr. 6-41/17/24 uz sešiem mēnešiem, uz vienu istabu komunālā dzīvoklī  Nr. [..]  

Kūku pagastā, Krustpils novadā (telpa Nr.3 -20.1 kvm. platībā). 

2. O. L, viena mēneša laikā, pārslēgt dzīvojamo telpu īres  un pakalpojumu līgumu. 

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam pārslēgt dzīvojamo telpu īres  un pakalpojumu 

līgumu ar O. L.    

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

 

 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). 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 7.augusta A. P., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzēja) par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 

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

ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

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

slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 



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

daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

  

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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. P., uz dzīvokli pēc adreses 

[..] Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot A. P., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo 

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

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums 

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

personai.  

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. P. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

  

20. 

Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”,   

Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles rezultātu 

 un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.9., 33) “Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

otrās izsoles  rezultātu un  trešās izsoles rīkošanu”, ar kuru nodeva atsavināšanai nekustamo 

īpašumu par  nosacīto cenu EUR 1587.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 6.augusta paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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



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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964, 

30.01.2020., noteiktā  tirgus 

vērtība 

EUR 

Pirmās izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

Piedāvātā trešās 

izsoles 

sākumcena  

(-40 % 

samazinājums) 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

1000 2645 2380 1587 906 

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

trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par pārdošanas par brīvu 

cenu rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

īpašuma pārdošanu par brīvu cenu. 

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

17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta,  32.panta trešo un 

piekto daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (10 

balsis), „pret”- nav, „atturas”- Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Aija 

Vetere (4 balsis) Krustpils novada dome nolemj: 

Atzīt par nenotikušu trešo izsoli nekustamajam īpašumam  “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 003 0144, kopēja platībā 0.7293  ha platībā. 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 

5696 003 0144, kopēja platībā 0.7293  ha platībā, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 

cenu. 

2. Apstiprināt pārdošanas cenu 900 EUR. 

3.  Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads kadastra Nr. 5696 003 0144, kopēja platībā 0.7293  ha platībā pārdošanu par brīvu 

cenu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka 

pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā  viena 

mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. 

4. Ja viena mēneša laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt vairākas 

personas, uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai  apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p7


 

21. 

 Par nekustamā īpašuma  “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.9., 53) “Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 3700 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 6.augustā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

22.05.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

2900 3700 3330 867 

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

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

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

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

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

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

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

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris 

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

Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli īpašumam  “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads kadastra Nr. 5694 005 0183, kopēja platībā 1.33  ha  

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

izsolē par nosacīto cenu  3330 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

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



izsoles laiku 2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

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

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

22. 

 Par nekustamā īpašuma  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.9., 18) “Par nekustamā īpašuma “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās rīkošanu”, par  sākumcenu 1710 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 6.augusta paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964 

26.03.2020., noteiktā tirgus 

vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (-

10%)  

 

Trešas 

izsoles 

- 20 % 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

800 1900 1710 1520 103 

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

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

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

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

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

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

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

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Kārlis 



Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, (10 

balsis), „pret”- nav, „atturas”- Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Aija 

Vetere (4 balsis) Krustpils novada dome nolemj: 

1.Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Čurkstes”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5668 006 0249, kopēja platībā 0.46  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu 1520 EUR  ar 

augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 

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

laiku 2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

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

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma “Meždārzi Nr.40”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Meždārzi Nr.40” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000602247 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 1200. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0095, 1258 m
2
 platībā. 



 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 797.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 660 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1860.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Meždārzi Nr.40”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0095, ar 

kopējo platību 1258 m
2
  par nosacīto cenu 1860 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma “D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  “D/s 

Meždārzi Nr.49” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000601739 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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



Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 620. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0092, 0.0587 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 372.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 700 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1320 .  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

Meždārzi Nr.49”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0092, ar 

kopējo platību 0.0587 ha  par nosacīto cenu 1320 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma “D/s  Meždārzi Nr.63”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  “D/s 

Meždārzi Nr.63” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 



novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000601406 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 390. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0002, 0.0375 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 240.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 660 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1050.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

Meždārzi Nr.63”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0002, ar 

kopējo platību 0.0375 ha  par nosacīto cenu 1050 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 



26. 

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

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  “D/s 

Kondrāti Nr.3” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601733 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 950. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 008 0237, 0.0718 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 610.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 350 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1800.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Kondrāti Nr.3”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 008 0237, ar kopējo 

platību 0.0718 ha  par nosacīto cenu 1800 EUR.  

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



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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000542347 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 10200. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 005 0192, 3.4 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 714.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1100 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  14300.  

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

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



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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

mežaudzi “Mežavoti 6”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 005 0192, 

ar kopējo platību 3.4 ha  par nosacīto cenu 14300 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 13”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000542346 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 23.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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



vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 3760. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 009 0030, 5.11 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 732.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1250 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  5850.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

mežaudzi “Mežavoti 13”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 009 0030, 

ar kopējo platību 5.11 ha  par nosacīto cenu 5850 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 
 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 14”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000540899 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 



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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 27.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 6070. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 009 00310, 4.28 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1879.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1300 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  8250.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

mežaudzi “Mežavoti 14”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 009 0031, 

ar kopējo platību 4.28 ha  par nosacīto cenu 8250 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 16”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Mežavoti 16” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000542341 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 27.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 5600. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 009 0033, 4 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 729.  Pašvaldības izdevumi: ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1100 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  8600.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- Kārlis Pabērzs (jun.) – (1 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

mežaudzi “Mežavoti 16”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 009 0033, 

ar kopējo platību 4 ha  par nosacīto cenu 8600 EUR.  

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

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

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 



 

31. 

Par atbalstu biedrībai InSpe 

 

Jautājums izskatīts 12.08.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 12. augustā ir saņemts biedrības “InSpe” 

iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu projekta “Āra LED video ekrāna 

uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas” īstenošanai.  

Projekts izstrādāts LEADER programmas projektu konkursam biedrības “Lauku 

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

gadam 19.2 apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

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

Projekta iesniegums ir apstiprināts.  
Projekta mērķis – uzstādīt publiski pieejamu āra LED video ekrānu Kūku ciematā, 

izmantojot ekotehnoloģijas un veicinot veselīga dzīvesveida un sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanu, pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, informācijas sasniedzamības uzlabošanu, kā 

arī iedzīvotāju drošumspējas palielināšanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 25 000,00 EUR, t.sk. PVN. 90% ir projekta 

finansējums, kas tiks saņemts no Lauku atbalsta dienesta, 10% - līdzfinansējums. 

1 500 EUR apmērā tiks piešķirts finansējums saskaņā ar Krustpils novada domes 

nolikumu “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem”, par ko 

ir saņemts apliecinājums. 

Biedrība lūdz finansiālu atbalstu 1 000 EUR apmērā projekta realizācijai. 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt biedrības “InSpe” projekta realizāciju, piešķirot finansējumu 1 000 EUR 

apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

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

 

 

32. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602210 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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



 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 10.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

2800. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0534, 0.172 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1462.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 740 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3500.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Avotnams”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0534, ar kopējo 

platību 0.172 ha  par nosacīto cenu 3500 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma “Avotu taka”,  Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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



Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601969 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 10.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

600. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0005, 0.0486 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 413.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās  780 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  1400.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Avotu 

taka”,  Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0005, ar kopējo platību 

0.0486 ha  par nosacīto cenu 1400 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 



34. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā P. Gravāns. Atbild I. Stupāne. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601496 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 4.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 3900. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 002 0047, 1.4 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 4622.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās  1270 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  6700.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Laides”,  Mežāres  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 002 0047, ar kopējo 

platību 1.4 ha  par nosacīto cenu 6700 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 



prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

 

35. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601327 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 10.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

5000. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 003 0220, 2.82 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 624.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 850 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  7350.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dīķi”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 003 0220, ar kopējo platību 2.82 ha  

par nosacīto cenu 7350 EUR.  

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

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

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

8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 
 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma “Avenītes, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601921 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

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

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 1600. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 004 0475, 1400 kv.m platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1073.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 970 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3000.  

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

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



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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Avenītes”, Vīpes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 004 0475, ar kopējo 

1400 kv.m. platību, būvi (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 00)  par nosacīto cenu 

3000 EUR.  

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

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

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

2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

37. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602165 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 13.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

7600. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 009 0091, 3.8 ha platībā. 



 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 3080.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

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

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  8250.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vanadziņi”, Mežāres  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 009 0091, 3.8 ha 

platībā  par nosacīto cenu 8250 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā 

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

2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 
 

No sēžu zāles iziet deputāte A. Vetere. 

 

 

39. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602027 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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



Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 10.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

1400. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0338, 0. 71 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 417.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 860 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3000.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Grāvnieki”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0338 ar kopējo 

platību 0.71 ha  par nosacīto cenu 3000 EUR.  

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

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

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

2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāte A. Vetere 

 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma “Smilgas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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



Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602221 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 13.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

2600. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 004 0256, 1.33 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 769.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 820 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  3600.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Smilgas”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 004 0256 ar 

kopējo platību 1.33 ha  par nosacīto cenu 3600 EUR.  

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

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

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

2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 
 



No sēžu zāles iziet deputāts M. Felss. 

 

 

41. 

Par nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602299 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 13.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 

11 000. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 004 0009, 5.13 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 4091.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 880 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  12000.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Krastiņi”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 004 0009 ar 

kopējo platību 5.13 ha  par nosacīto cenu 12000 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā 

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



2020.gada 8.oktobrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts M. Felss 

 

42. 

Par Krustpils novada pašvaldības  

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva papildināšanu 

 

 Ziņo R. Spēks.Ir nepieciešami komisijā vismaz 5 komisijas locekļi, L. Garkalne piekrīt. 

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

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba 

grupas. 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 8.
1
 panta 4.

1 
daļu, atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars, Mārtņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

Iecelt par Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisijas locekli 

Līgu Garkalni. 

1. Atļaut Līgai Garkalnei, savienot Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas  un izsoles komisijas locekļa amatu ar Administratīvās nodaļas 

vadītājas amatu. 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

43. 

Par nekustamā  īpašuma „Steķu sila ceļš” bezatlīdzības nodošanu 

 

Ziņo L. Garkalne. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk-LVM), reģ. 

Nr.4000346628, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu pārvaldes 

2020.gada 14.augusta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.08.2020.) par pašvaldības īpašumā 

esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460120143 (īpašums “Steķu sila ceļš”, 

kadastra nr. 56460120143) kopplatībā 0,54 ha nodošanu valstij, Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas personā, bez atlīdzības. AS “Latvijas valsts meži” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5646 0120143 plāno izmantot ceļa pārbūvei un mežsaimnieciskajos 

darbos iesaistītā transporta pārvietošanās nodrošināšanai. 

Atsaucoties AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) lūgumam, Krustpils novada 

pašvaldība izskatīja iespēju par pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra 



apzīmējumu 5646 0120143, Krustpils novada Atašienes pagastā, bezatlīdzības nodošanu 

Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā (21.08.2019. tika pieņemts lēmums (protokols 

Nr. 10., 9. p.)). Starp Pašvaldību un LVM 15.10.2019. noslēgta Vienošanās Nr. 5-

8.2_009u_260_19_117 par sadarbību (turpmāk – Vienošanās). Atbilstoši Vienošanās 

nosacījumiem, tika veiktas darbības, lai ierakstītu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 

Pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu. 

Nekustamais īpašums “Steķu sila ceļš”, kadastra numurs 5646 0120143 sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 0120143 un būves ar kadastra apzīmējumu 

56460120143001, atrodas Krustpils novada Atašienes pagastā, reģistrēts zemesgrāmatā uz 

Krustpils novada pašvaldība vārda. 

Pēc Krustpils novada pašvaldības grāmatvedības datiem ilgtermiņa ieguldījums – 

zeme “Steķu sila ceļš” ar kadastra numuru 56460120143, ir uzskaitīts Krustpils novada 

pašvaldības bilancē ar sākotnējo vērtību 426,86 EUR (Četri simti divdesmit seši euro 86 

centi) un piešķirts inventāra numurs 1214. Zemei, saskaņā ar 13.02.2018. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 89.punktu, netiek 

rēķināts nolietojums un nav derīgā lietošanas laika. Pēc Krustpils novada pašvaldības 

grāmatvedības datiem ilgtermiņa ieguldījums – būve (ceļš Nr. 4-29) ar kadastra numuru 

56460120143 001, ir uzskaitīts Krustpils novada pašvaldības bilancē, piešķirts inventāra nr. 

1213, un tās atlikusī vērtība ir 0.00 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Krustpils 

novada pašvaldības  īpašumu „Steķu sila ceļš”, kadastra numurs 5646 012 0143, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

5646 0120143 ar kopējo platību 0,54 ha un būve ar kadastra apzīmējumu 56460120143001. 

2. Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, Meža likumā 

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai. 

  3. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un 

apgrūtināt ar lietu tiesībām, un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot 

īpašumu Krustpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas 

un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

            4. Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” uz adresi: lvm@lvm.lv. 

 

 

 

44. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot K. S. (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par  dzīvojamo telpu  īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/21 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja,  noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/21 par dzīvojamās telpas [..] Variešu  pagastā, Krustpils 

novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 14.augustā ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, 

kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 31.augustu. 

mailto:lvm@lvm.lv


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

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzējas galvenais parāds 360.70 EUR.  

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

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

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  

Nr.8-41/19/21 ar K. S., ar 2020.gada 31.augustu. 

2. Uzdot K. S. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt 

galīgo norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils 

novada pašvaldības juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

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

LV-3007). 

 

45. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 18.augusta A. Š. (turpmāk- Iesniedzējs), iesniegumu kurā lūdz 

iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību pēc adreses [..] Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

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

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

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

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 

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

punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

  

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



Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Mārtņš Felss, 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. Š., uz dzīvokli pēc adreses [..] 

Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu 

pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot A. Š., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A. Š, neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. Š un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.20 

 

Sēdes vadītājs  K.Pabērzs 

19.08.2020. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                  D. Ivanova 

19.08.2020. 

 

  



Deleģēšanas līgums 

 

Jēkabpilī                                                                               2020. gada ___. augustā 

 

Krustpils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas 

puses, un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, 

no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī "Puses", pamatojoties uz:  

1) Krustpils novada pašvaldības domes 2020. gada 19.augusta lēmumu "Par deleģēšanas 

līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību" (sēdes protokols Nr.14. 14. punkts); 

2) Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada _______ lēmumu Nr.____ “Par deleģēšanas 

līguma slēgšanu”; 

3) likuma "Par pašvaldībām" 10. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski 

medicīniskajām komisijām" 6.punktu, noslēdza šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk– Līgums): 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – novada pašvaldība) deleģē Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai (turpmāk – pilsētas pašvaldība) veikt Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

19.punktā noteikto novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu: novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamajiem sniegt pedagoģiski medicīniskās 

komisijas pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām: 

1.1.1. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas 

lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtēt 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā veselības stāvokli, spējas un 

attīstības līmeni un sniedz atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu: 

1.1.1.1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu; 

1.1.1.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 

mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 

4.klasei; 

1.1.1.3.  vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei; 

1.1.2. ja nepieciešams, izvērtē novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša 

izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja 

attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai; 

1.1.3. ja nepieciešams, organizē pilsētas pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes 

izglītības iestādē, kurā mācās bērns; 

1.1.4. veicina novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs; 

1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos; 

1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot 

izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša 

ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei; 

1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu novada pašvaldības izglītības 

iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā; 

1.1.8. iesaka izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos 

atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos (turpmāk - 

Deleģētais uzdevums). 



1.2. Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto Deleģēto uzdevumu pilsētas pašvaldība uzsāk 

pildīt no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā. 

2.2. Izbeidzoties Līgumam, novada pašvaldība nodrošina novada pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2.3. Novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no pilsētas pašvaldības par 

Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.4. Pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās 

informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā uzdevuma 

izpildi. 

2.5. Pilsētas pašvaldība pēc novada pašvaldības pieprasījuma nodrošina informācijas 

sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  

2.6. Ja pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā uzdevumu 

izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums 

tiek vērsts pret novada pašvaldību, pilsētas pašvaldība zaudējumus novada pašvaldībai var 

atlīdzināt regresa kārtībā. 

2.7. Pēc Līguma izbeigšanās pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju, kas saistīta ar 

Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.8. Novada pašvaldība sedz izdevumus pilsētas pašvaldībai par Deleģētā uzdevuma 

izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

2.9. Novada pašvaldība sniedz pilsētas pašvaldībai deleģētā uzdevuma izpildei 

nepieciešamo informāciju. 

3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3.2. Līguma darbība izbeidzas pirms termiņa, kad novada pašvaldība izveido savu 

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai apvienotu pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju, 

nosūtot attiecīgu paziņojumu pilsētas pašvaldībai. 

3.3. Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus, vai arī pastāv 

citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

3.4. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi. 

 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu kārtība 
4.1. Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības 

šim Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir: termiņu 

ievērošana, saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits. 

4.2. Novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz pilsētas pašvaldībai 

izdevums šādā apmērā: 

4.2.1. par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma 

sniegšanu 20 euro; 

4.2.2. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 17 

euro; 

4.2.3. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic speciālais 

pedagogs vai logopēds 12 euro; 

4.2.4. par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinuma sniegšanu 20 euro plus ceļa izdevumi, par katru nākamo izglītojamā izpēti un 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 20 euro. 

4.2.5. par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 28 euro; 

4.2.6.  speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās 

izglītības jautājumos 7 euro; 



4.2.7. konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 150 euro, papildus tiek segti ceļa 

izdevumi par nokļūšanu semināra vietā; 

4.2.8. speciālista piedalīšanās vecāku sanāksmē 30 euro. 

4.3. Pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto pakalpojumu uzskaiti par 

katru mēnesi un līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniedz pārskatu novada pašvaldībai. 

4.4. Novada pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita 

pilsētas pašvaldībai izdevumus, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai iesniedz pamatotu 

pretenziju. 

4.5. Pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, 

novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz novada pašvaldībai. 

 

5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība 

5.1. Pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas novada 

pašvaldības pakļautībā. 

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

līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. 

6.2. Pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas pieņemti 

Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami novada pašvaldības domē. 

 

7. Citi nosacījumi 
7.1. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstiski un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas Līguma 

ietvaros. Novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Krustpils novada pašvaldība 

izpilddirektoru Raimondu Spēku, mob. tālr. Nr.: 27864336, e–pasts: 

raimonds.speks@krustpils.lv, pilsētas pašvaldība – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības 

pārvaldes vadītāja vietnieci Sarmīti Safronovu, mob. tālr. Nr.: 20371543, e–pasts: 

sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv. 

7.4. Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.apakšpunktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti 

elektroniski bez rekvizīta "paraksts" ar atsauci uz līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu 

un rēķini tiek nosūtīti uz novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi:  novads@krustpils.lv līdz 

nākamā mēneša 10. datumam. 

7.5. Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veikt 15 dienu laikā. 

7.6. Līgums ir sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. 

7.7. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Pušu rekvizīti 

Krustpils novada pašvaldība 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV–5202 

Reģistrācijas Nr. 9000009118116 

Banka: AS “SEB banka” 

Konta Nr.: LV55UNLA0050014323075 

Domes priekšsēdētājs 

 

 ___________________________ 

   /K. Pabērzs/ 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201 

Reģistrācijas Nr. 90000024205 

Banka: AS „SEB banka” 

Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793 

Domes priekšsēdētāja vietniece 

 

_____________________________  

                                   /K.Ozola/  

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 19. augusta lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 14, 16. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/13 

“Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu 

un nodevu par simbolikas izmantošanu””  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 9.punktu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

“15. Par šo noteikumu prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – 

no piecām līdz simt divdesmit naudas soda vienībām.” 

2. Svītrot 16.punktu. 

3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu prasību pārkāpumiem 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors, būvvaldes amatpersona, Vides un civilās aizsardzības dienesta 

amatpersona vai pagasta pārvaldes vadītājs.” 

4. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krustpils novada pašvaldības 

Administratīvā komisija.” 

5. Svītrot 19.punktu. 

6. Svītrot 20.punktu. 

7. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 

mailto:novads@krustpils.lv


“21. Krustpils novada pašvaldība var neizsniegt atļauju simbolikas izmantošanai 

personai, kurai pēdējā gada laikā piemērots administratīvais sods par šo noteikumu 

prasību pārkāpumiem.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/13 

“Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

 noteikumos Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu 

un nodevu par simbolikas izmantošanu”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 2020. gada 1. jūlijā stājies spēkā Administratīvās 

atbildības likums, tādēļ nepieciešams nodrošināt 

saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 

atbildības likumam. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumos naudas sodi ir izteikti 

naudas soda vienībās, svītroti likuma normām 

neatbilstoši punktu un noteikts, ka Administratīvā 

pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors, 

būvvaldes amatpersona, Vides un civilās aizsardzības 

dienesta amatpersona vai pagasta pārvaldes vadītājs. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmē. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Personas var griezties Krustpils novada pašvaldībā 

par saistošo noteikumu piemērošanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav bijušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2020. gada 17. jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 9, 16. punkts) 
PRECIZĒTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020. gada 19. augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 14, 15. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/11 

“Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības pārkāpumus 

Krustpils novada administratīvajā teritorijā un sodus par tiem, kā arī to institūciju 

kompetenci, kuras veic administratīvo pārkāpumu procesu. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā 

veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt 

garāmgājējus; 

2.2. zaļā zona – novada teritorijā esošie zālieni, apstādījumu teritorijas un parki. 

 

II. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi 

3. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – piemēro naudas sodu līdz desmit naudas 

soda vienībām. 

4. Par mazgāšanos vai veļas mazgāšanu publiskās ūdenstilpēs – piemēro naudas sodu 

līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.  

5. Par transportlīdzekļa mazgāšanu vietās, kur notekūdeņi neattīrīti var nokļūt atklātās 

ūdenstilpēs vai ūdens kanalizācijas tīklos, un transportlīdzekļa remontēšanu publiskā 

lietošanā esošā teritorijā, izņemot remontēšanu piespiedu apstāšanās gadījumā – 

piemēro naudas sodu no trim līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

6. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu publiskā 

lietošanā esošā teritorijā, kurā nav speciāli šādām darbībām ierādīta vieta vai nav 

saņemta pašvaldības atļauja – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit 

naudas soda vienībām.  

7. Par pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un tās valdījumā esošo 

ūdeņu ledu – piemēro naudas sodu no piecām līdz četrdesmit naudas soda vienībām.  

8. Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes, malkas un citu krāvumu novietošanu 

nekustamam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorijā bez pašvaldības 
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atļaujas – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit 

naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no desmit līdz simtu četrdesmit 

naudas soda vienībām.  

9. Par ubagošanu tuvāk par 30 metriem no tirdzniecības vietām (veikaliem, kioskiem 

u.tml.), valsts vai pašvaldību iestādēm, uz ietvēm, laukumiem, ceļa braucamās daļas, 

sabiedriskajā transportā vai tā pieturvietās (izņemot vietas pie dievnamiem, kur 

ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība) – piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu līdz trīs naudas soda vienībām.  

 

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

10. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors,  

pagasta pārvaldes vadītājs vai Vides un civilās aizsardzības dienesta amatpersona. 

11. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija 

saistošos noteikumus Nr. 2010/15 "Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi". 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    K. Pabērzs 

 

 


