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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 21. oktobrī                                                                                                 Nr. 19 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finasiste Baiba Voltmane, Juriste Ilze Stupāne, 

Jurists I. Jaševs, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Datortīklu un IS speciāliste 

Anita Dzenuška, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Mežares pagasta pārvaldes 

vadītāja Nadežda Mitrofanova. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Dace Vītola, Kārlis Stars, Egils Jaksons -  attaisnojošo iemeslu dēļ. 

 

 

1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī  

2. Par nedzīvojamo telpu nomu Mežāres pagastā  

3. Par līdzekļu piešķiršanu Mežāres pagasta pārvaldei  

4. Par grozījumiem Krustpils novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā (protokols 

Nr.17., 11) “Par nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu”  

mailto:novads@krustpils.lv


5. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma  Pielikumā Nr.2.  

6. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam. 

 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

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

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Ziņojums 

3. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  2020. 

gadā  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Meždārzi Nr.40”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

7. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s Meždārzi Nr.63”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “D/s Kondrāti  Nr.3”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 13”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

11. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 14”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

12. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 16”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Avotnams”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Avotu taka”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laides”, Mežāres  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

16. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķi”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

17. Par nekustamā īpašuma  “Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

18. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vanadziņi”, Mežāres  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  



20. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grāvnieki”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

23. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

24. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

25. Par nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

26.  Par zemes ierīcības projekta „ Pakalniņi” Mežāres pagastā apstiprināšanu  

27.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

28.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

29.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

30.  Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā  

31.  Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā  

32.  Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu  

33. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

34. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

36. Par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci 

37. Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai 

38. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī  

39. Par nedzīvojamo telpu nomu Mežāres pagastā  

40. Par līdzekļu piešķiršanu Mežāres pagasta pārvaldei  

41. Par grozījumiem Krustpils novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā (protokols 

Nr.17., 11) “Par nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu”  

42. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma  Pielikumā Nr.2.  

43. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam. 

 

 

2. 

Izpilddirektora ziņojums 

 

R. Spēks informē, ka oktobra mēnesī norit pašvaldības un tās struktūrvienību 

darbinieku izvērtēša. Apvienojamo pašvaldību priekšsēdētāji un izpilddirektori klātienē 

apmeklē topošā novada iekļaujamos novadus. Krustpils novads bija pirmais, ko apmeklēja 

apvienojamo pašvaldību pārstāvji. Pārējie novadi bija ieplānoti šonedēļ, bet tika atcelti valstī 

noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ. Krustpils pamatskolā notika Būvniecības kontroles 

biroja pārbaude, rezultāti ir labi. Informē V. Stiebriņa par pārbaudes procesu; par finanšu  

līdzekļiem, kas jāiekļauj nākamgad Krustpils pamatskolas budžetā. R. Spēks tikās ar 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža“ vadītāju S. Gedušu, tika pārrunāts diennakts uzturēšanās 

izmaksu pieaugums līdz 20 EUR. Ir nepieciešami ieguldījumi, taču pansionātam ir laba 

konkurētspēja.  

07. oktobrī izpilddirektors ar Attīstības nodaļas vadītāju Solvitu Čanderi un Tūrisma 

un jaunatnes lietu speciālisti Angelīnu Tukišu apmeklēja tematisko darba grupu ''Kultūra un 

tūrisms'' Jelgavā, ko organizēja Zemgales plānošanas reģions. 



R. Spēks sniedza interviju Divu Krastu Radio, tika runāts par Baļotes ezera 

apsaimniekošanu, tā iespējām. R. Spēks tika uzaicināts uz Jēkabpils agrobiznesa koledžas 

akreditācijas procesu. 

 Kopā ar domes priekšsēdētāju K. Pabērzu apmeklēja Jēkbpils sporta halles atklāšanas 

pasākumu.  

Izpilddirektors infomē, ka Krustpils novada pašvaldības ārdurvis ir slēgtas 

apmeklētājiem, dokumentus iespējams iesniegt elektroniski, šobrīd klātienē maksājumus kasē 

nav iespējams veikt.  

Atvērts iepirkums “Asfaltbetona  seguma ceļa izbūve individuālajā  zonā 

Krustpils  pagasta bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā “.  

Atvērts iepirkums   4gb. ģeneratoru iegādei un transportlīdzekļa  gatora iegāde pēc 

projekta “Ilgspējīgās vides  pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales   reģiona 

dabas  teritorijā  un Braslavas nacionālajā dabas parkā.” Par Gatoru  iegādi  iepirkums tika 

pārtraukts, jo nepieteicās neviens pretendents.  Izsludināts iepirkums “Krustpils pagasta 

autoceļu remontdarbi“- iepirkuma atvēršana -23.10.2020. 

Kūku pagasta autostāvvietas pārbūvē sastādīts defektu akts, uzņēmējam jāveic 

labojumi. Baļotes ezerā tiks papildināti zivju resursi.  

Pie Laukezera autostāvlaukuma norit apzaļumošanas process, āra spēļu uzstādīšana ir 

noslēguma stadijā. 

E. Serkova vaicā par informāciju masu medijos par SPAAO „Dziļā vāda“ - izskanējis 

atkritumu poligona slēgšanas jautājums. Atbild R. Spēks, ka šobrīd nav precīzas informācijas. 

Izsakās K. Brūniņa. E. Serkova ziņo, ka iedzīvotāji uztraucas, ka aktritumu tarifi tiks pacelti. 

Informē K. Pabērzs. Poligons atklāts 2011. gadā, dārgākais atkritumu poligons Latvijā, 

augstas atkritumu uzglabāšanas izmaksas, ir lielas kredītsasistības pret banku. E. Serkova 

jautā par nodarbinātajiem darbiniekiem poligonā. Atbild K. Pabērzs.  

E.Serkova jautā par 18. novembra svētku organizāciju šogad. Atbild R. Spēks, ka 

šogad organizēs, bet šaurā lokā, ap 100 viesi. Katram apbalvojamajam drīkst būt 2 sveicēji. 

Būs uzaicinājumi pārvalžu vadītājiem, deputātiem. Koncertprogrammā uzstāsies „Carnival 

Youth“. Pasākuma vadītāji būs tie paši, kas pagājušogad.  

Uzņēmēju balle tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.   

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2020. gadā 

 

 Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo B. Voltmane. Informē un atbild  par Vīpes pamatskolas izcenojumu.  

 

           Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 2019. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un 

skolēnu skaitu uz 2020. gada 1. septembri  

          atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj:  

  



1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni 

no 2020. gada 1. septembra, saskaņā ar 2019. gada budžeta izpildes naudas plūsmas 

rādītājiem (Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 150,13  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 193,82  

Krustpils pamatskola 78,32  

Sūnu pamatskola 88,40  

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 176,03  

Mežāres pamatskola 178,56  

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 151,18  

Variešu sākumskola 101,90  

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 156,29  

Vīpes pamatskola 89,90  

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 215,09  

 

 

 

 
4. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K. Pabērzs. 

 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 22),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1520 

EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1570 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja – Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..].  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Nr. 5668 006 0249  ar kopējo platību 0.46  ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

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

cenu 1570 EUR. 



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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 
5. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 21),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 3330 

EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3380 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja – Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DAĢIS", reģistrācijas nr. 45403014624.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Nr. 5694 005 0183 ar kopējo platību 1.33 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAĢIS", reģistrācijas nr. 

45403014624, adrese: Krustpils nov., Variešu pag., "Bites", LV-5236 (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3380 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. 
  

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:Krustpils+nov.%2C+Varie%C5%A1u+pag.%2C+%22Bites%22&srch_exact=1


6. 
Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Meždārzi Nr.40”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  
 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 19. augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 14., 23),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Meždārzi Nr.40”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

1860 EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1910 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..], adrese: [..].  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Meždārzi Nr.40”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0095  ar kopējo platību 1258 kv.m. izsoles 

rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Vārds, Uzvārds, adrese: [..] 

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 1910 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. 

 

 
7. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “D/s Meždārzi Nr.49”, 

Krustpils  pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 24),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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



Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

1320 EUR. 

  Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1370 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..] , adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0092  ar kopējo platību 0.0587  ha izsoles 

rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – [..], adrese[..] (turpmāk - Pircējs), 

par augstāko nosolīto cenu 1370 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. 

 

 
 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “D/s Meždārzi Nr.63”, 

Krustpils  pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 25),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Meždārzi Nr.63”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

1050 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1100 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..],  adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   



atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Meždārzi Nr.63”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0002  ar kopējo platību 0.0375 ha  izsoles 

rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Vārds, Uzvārds, adrese: [..] 

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 1100 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. 

 
 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “D/s Kondrāti  Nr.3”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 26),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Kondrāti Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1800 

EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1850 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..], adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Kondrāti Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5670 008 0237 ar kopējo platību 0.0718 izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 1850 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. 

 
 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Mežavoti 13”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta  domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 28),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā atsavināšanu par 

domes nosacīto cenu 5850 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 6050 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas nr. 45403030008, adrese  “Dižmeži”, Krustpils 

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 ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 13”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 0090030 ar kopējo platību 5,11 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", 

reģistrācijas nr. 45403030008, adrese “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 6050 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   “Mežavoti 14”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14.,29),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 14”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 8250 EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 8450 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas nr. 45403030008, adrese  “Dižmeži”, Krustpils 

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 ar 11 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – Kornēlija Brūniņa (1 balss), "atturas" 

– nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 14”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 009 0031 ar kopējo platību 4.28 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas nr. 45403030008, adrese  “Dižmeži”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 8450 

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   “Mežavoti 16”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 30),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 



izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Mežavoti  16”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

8600 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 13400 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas nr. 45403030008, adrese  

“Dižmeži”, Krustpils 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 ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 16”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 009 0033 ar kopējo platību 4 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", 

reģistrācijas nr. 45403030008, adrese  “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 13400 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 
 

13. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19. augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 32), Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 3500 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3550 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds, Uzvārds, adrese: 

Avotu iela 7, 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 ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5670 004 0534 ar kopējo platību 0.172 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3550 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. 

 
 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Avotu taka”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 33),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

taka”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1400 EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 1450 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Vārds, Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5670 004 0005 ar kopējo platību 0.0486 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

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

augstāko nosolīto cenu 1450 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. 

 

 

 
15. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Laides”, Mežāres  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14.,34), Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 6700 EUR.    

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 6800 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Mednieku biedrība “Mežāres 

mednieku klubs”, reģistrācijas Nr.40008075198. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Laides”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 002 0047 ar kopējo platību 1.4 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Mednieku biedrība “Mežāres mednieku klubs”, 

reģistrācijas Nr.40008075198, adrese Krasta iela 61-72, Jēkabpils  (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 6800 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

16. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 
Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 



Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 35),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 7350 EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 7400 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DiOrto", reģistrācijas nr. 4540358949, adrese: “Ezermalas”, 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 ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5694 003 0220 ar kopējo platību 2.82 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DiOrto”, 

reģistrācijas Nr. 4540358949, adrese: “Ezermalas”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 7400 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 
 

17. 

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

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 
Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta  domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 36),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā atsavināšanu par 

domes nosacīto cenu 3000 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.oktobrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 8.oktobra  paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

21.07.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

1600 3000 2700 1073 

  

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

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

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

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

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

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

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot trešo 

izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

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

likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, , Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – Juris Puriškevičs (1 balss), "atturas"  

– Vladimirs Golubevs (1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

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

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

platībā ar būvi. 

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

par nosacīto cenu 2700 EUR ar augšupejošu soli.  

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

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

izsoles laiku 2020.gada 7.decembrī, 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. 
 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vanadziņi”, Mežāres  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 37),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 



izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Vanadziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 8250 

EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 8350 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..], adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Vanadziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 009 0091 ar kopējo platību 3.8 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

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

augstāko nosolīto cenu 8350 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 
 

19. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 38),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

4”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 2500 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 2550 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..] adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 



 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Gravas 4”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 001 0069 ar kopējo platību 0.17 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 2550 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. 
 

20. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 
Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 39),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Grāvnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 3000 

EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3050 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja -  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..], adrese: [..] . 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5670 001 0338 ar kopējo platību 0. 71 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

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

augstāko nosolīto cenu 3050 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. 

 

 



21. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Smilgas”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 40),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Smilgas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 3600 

EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3650 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Vārds, Uzvārds, personas 

kods [..], adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5646 004 0256 ar kopējo platību 1.33 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3650 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. 
 

 

22. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Krastiņi”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 
Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 41),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 



“Krastiņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 12000 

EUR.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 12100 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "JAUNKRASTI SP". 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

5646 004 0009 ar kopējo platību 5.13 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNKRASTI SP", reģistrācijas Nr. 

454030145287, adrese: “Krasti”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 12100 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. 

 

 
23. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads atsavināšanas rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 20),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu par domes nosacīto brīvo cenu 900 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.oktobrim reģistrējās viens pretendents uz 2020.gada 

8.oktobrī paredzēto nekustamā īpašuma pirkšanu.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 



Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5696 003 0144 ar kopējo platību 0.7293 ha pārdošanas rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguva – Vārds, Uzvārds, adrese: [..] (turpmāk - Pircējs), par 

piesakoties pirkt par brīvu cenu 900 EUR apmērā. 

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. 

 

 

24. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.14., 27),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 14300 

EUR.     

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000542347 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pieci dalībnieki, pēc  septiņdesmit soļu nosolīšanas 

par pēdējo nosolīto cenu 28300 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – SIA “DIŽMEŽS”, 

reģistrācijas Nr. 45403005284.  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

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

50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad 

saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils novada 

pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 005 0192, ar kopējo platību 3.4 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

28300 EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020. gada 21. jūlijā  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1. janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.g. 2. janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

10200 714 Zemes 714 

Un mežaudzes 

vērtība 2131.58 

14300 



 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 005 0192 ar kopējo platību 3.4 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA “Dižmežs”, reģ.Nr. 45403005284, adrese: 

“Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204 (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 28300 EUR. 

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

rekonstrukcija. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta energoefektivitāte 

Variešu ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas 

ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības 

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

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

mobilitāte Uzdevums 8.1. attīstīt publisko inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu infrastruktūru. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības 

programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā “Projekti, par kuru 

īstenošanas iespējām tiks lemts atkarībā no pieejamā finansējuma” (25. punkts).  

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0192 ar kopējo platību 3.4 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 28300 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 28300  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

25. 

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

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600817 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

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

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



funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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

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

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 10.sjūlija EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

12700 3087 3310.49 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi: 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 500. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  22800. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 

007 0263, ar kopējo platību 9.7 ha, atsavināšanu. 

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

daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu 6. panta 

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5668 007 0263, ar kopējo platību 9.7 ha, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 22800 EUR;  

2.2. izsoles soli – 200 EUR; 

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR (viens simts euro); 



2.4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 7.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils 

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

2.5. uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apkures sistēmas uzlabošana Krustpils 

pagasta Spuņģēnu ciemā, uzstādot siltummezglus un rezerves apkures katlam uzstādot 

granulu degli. Investīciju projekta rezultātā tiks uzlabota pašvaldības sniegtā pakalpojuma 

(apkures) efektivitāte un kvalitāte. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības 

programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) 

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

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

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

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

Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263, ar kopējo platību 9.7 ha,  

atsavināšanu. 

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

Pircēju, par nosolīto cenu. 

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

Pabērzs. 

 

26. 

Par zemes ierīcības projekta „ Pakalniņi” Mežāres pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

    Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes 

iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts Nr.CA0015) 2020.gada 18. septembra iesniegumu 

Nr.121-2020 par zemes ierīcības projekta “Pakalniņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Pakalniņi”, Mežāres pagastā, Krustpils 

novadā ar kadastra numuru 5676 005 0354 uzsākts pēc tā īpašnieka Vārds, Uzvārds 

2020.gada 4.augusta  iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar 

kopējo platību 17,4 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts  apbūvētai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5676 005 0163 – ar platību 17,4 ha, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 30. jūlija sēdes lēmumu Nr.5 (sēdes protokols 

Nr. 17) ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā /5676 005 0163, 

Pakalniņi/”.   

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

kadastra apzīmējumu 5676 005 0163 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā 

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

pamatojoties uz VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāles Nekustamā 

īpašuma formēšanas biroja  1997.gada 20.jūnija zemes robežu noteikšanas materiāliem.  

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

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

kontūru un citu elementu izvietojums, iegūstot precīzus digitālos datus, atbilstoši Ministru 

kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 

noteikumi”. 



     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Pakalniņi”, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0163 ar platību 17,4 ha  

divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0366 -   platība 1,1 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0367 -   platība 16,3 ha. 

      Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Pakalniņi” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem , adresēm un nosaukumiem: 

1) projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0366  -   platība 1,1 

ha; saglabājama adrese “Marijas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads un piešķirams jauns 

nosaukums “Magones”, Mežāres pagastā  Krustpils novadā. Zemes lietošanas mērķis: 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

2) projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0367 -   platība 16,3 

ha; saglabājams nosaukums „Pakalniņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Zemes 

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

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 

47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 30. jūlija lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 17, p.5 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā 

/56760050163, Pakalniņi/” ) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena 

(sertifikāts Nr.CA0015) 2020.gada 18.septembra iesniegumu Nr.121-2020 par zemes ierīcības 

projekta “Pakalniņi” apstiprināšanu un ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Pakalniņi” ,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

5676 005 0354), atrašanās vieta – Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676  005  0163 , ar platību 17,4 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2): 

1.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0366  -   platība 1,1 

ha; saglabāt adresi “Marijas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads un piešķirt jaunu 

nosaukumu “Magones”, Mežāres pagastā  Krustpils novadā. Zemes lietošanas mērķis: 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0367 -   platība 16,3 

ha; saglabāt nosaukumu „Pakalniņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas 

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

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Pielikumā- grafiskā daļa  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds, Uzvārds, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojošs [..], Krustpils 

novads 2020.gada 29.septembra iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. ar Iesniedzēju  noslēgts līgums. 

2. Iesniedzējam nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

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, Krustpils novada pašvaldība 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt ar Vārds, Uzvārds,  noslēgto  līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu 

pagarināt  uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas parāds. 

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

vienošanos par īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 

2.punktā līgumu ar Vārds, Uzvārds, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, 

ja nav parādu.  

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

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

  



 

28. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs 

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja, noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par dzīvojamās telpas [..], Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 29.septembrī ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums, 

kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 31.oktobri. 

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

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

piestādīts ikmēneša maksājums. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  ar 

Vārds, Uzvārds, ar 2020.gada 31.oktobri. 

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

dienas veikt galīgo norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

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

3007). 

 

 

29. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzējs, noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par dzīvojamās telpas [..], Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 17.septembrī ir saņemts Iesniedzēja, iesniegums, 

kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 30.septembri 

3. Atašienes pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs sniedza saskaņojumu īres līguma 

izbeigšanai.  

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

piestādīts ikmēneša maksājums. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  



atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  ar Vārds, Uzvārds, 

ar 2020. gada 30. septembri. 

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

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

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

3007). 

 

 

30. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds, Uzvārds, 2020.gada 29. septembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 29.09.2020. ar nr.2.1-11.1/20/2368), par uzņemšanu rindā uz 

pašvaldības dzīvokli.  

Iesniedzēja lūdz pašvaldības dzīvojamo platību Variešu ciemā. Izvērtējot Krustpils 

novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

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

būtu cita dzīvojamā platība. Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzējas iesniegumu, 

sniegusi piekrišanu, Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā. 

Skatot Iesniedzējas iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

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

apstākļi, lai Iesniedzēja tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

 Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzēja nav 

pieskaitāma to personu lokam, kuram neatliekami sniedzama palīdzība  dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. Tāpat, Iesniedzēja, nav tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām 

kārtām. Pašvaldība, Iesniedzējai dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. vispārējā 

kartībā, viņu uzņem dzīvokļu rindā. 

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

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

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

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Uzņemt rindā vispārējā kārtībā  Vārds, Uzvārds, uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli 

Variešu pagasta administratīvā teritorijā  ar kārtas Nr. 1.  

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 



31. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds, Uzvārds, 2020. gada 30. septembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 02.10.2020. ar Nr.2.1-11.1/20/2399), par uzņemšanu rindā uz 

pašvaldības dzīvokli.  

Iesniedzējs lūdz pašvaldības dzīvojamo platību Variešu ciemā. Izvērtējot Krustpils 

novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

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

Iesniedzējam būtu cita dzīvojamā platība. Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzēja 

iesniegumu, sniegusi piekrišanu, Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā. 

Skatot Iesniedzēja iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

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

apstākļi, lai Iesniedzējs tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

 Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzējs nav 

pieskaitāms to personu lokam, kuram neatliekami sniedzama palīdzība  dzīvokļa jautājumu 

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

kārtām. Pašvaldība, Iesniedzējam dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. vispārējā 

kartībā, viņu uzņem dzīvokļu rindā. 

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

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

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

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Uzņemt rindā vispārējā Vārds, Uzvārds, uz Krustpils novada pašvaldības dzīvokli 

Variešu pagasta administratīvā teritorijā ar kārtas Nr. 2.  

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

32. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot : 

 Vārds, Uzvārds,  dzīvojoša:  [..], Krustpils novads, 2020.gada 7.oktobra iesniegumu, 

kurā lūgts pārtraukt īres tiesības ar viņu un pārslēgt uz Vārds Uzvārds. 

Vārds, Uzvārds, dzīvojoša [..], Krustpils novads, 2020.gada 7.oktobra iesniegumu, 

kurā lūdz noslēgt dzīvokļa [..], Krustpils novads īres līgumu uz viņas vārdu kā īres līgumā 

fiksēto ģimenes locekli. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2020. gada 27.augustā, noslēgts dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgums 

Nr.6-41/20/12, starp pašvaldību un Vārds, Uzvārds.  



2. saskaņā ar līgumu, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības ir Vārds, Uzvārds 

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

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

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

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

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

nosacījumus. 

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

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Pārslēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  6-41/20/12 uz  

Vārds Uzvārds vārda uz periodu kāds bija Vārds, Uzvārds līgumā  ar tiesībām pagarināt 

uz tādu pašu termiņu ja nav līgumsaistību parāda. 

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

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

3. Lēmuma izpildi nodrošināt  Variešu pagasta pārvaldes vadītājam.  

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

 

33. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 8.oktobrī Vārds, Uzvārds (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu kurā 

lūdz iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību pēc adreses [..], Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Mežāres  administratīvajā teritorijā, kā 

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

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..], Krustpils novads, slēdzot terminētu 

līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

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

Pamatojoties uz: 

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

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  



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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

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

adreses [..], Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu 

pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

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

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

citai personai.  

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

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

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

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

34. 

Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds, Uzvārds, 2020.gada 12.oktobra iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa 

[..], Krustpils novads maiņu uz pašvaldības dzīvokli [..], Krustpils novads. 

 No pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, ka  piekrīt dzīvokļa maiņai. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka pašvaldības dzīvoklis [..], Krustpils novads nav 

izīrēts, nav šķēršļu  veikt  apmaiņu. 

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

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

dzīvojamo telpu īri” 15.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Mainīt Vārds, Uzvārds pašvaldības dzīvojamo telpu no  [..], Krustpils novads maiņu uz 

pašvaldības dzīvokli [..], Krustpils novads, slēdzot terminētu īres līgumu uz gadu ar 

tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas 

parāda. 

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

dzīvojamo telpu īres līgumu uz dzīvokli “[..], Krustpils novads un deklarēt dzīvesvietu pēc 

minētās adreses. 

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

īrnieci, nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu, pirms īres termiņa beigām 



pārbaudīt vai nav  īres un pamatkalpojumu maksas parāds, tad pagarināt uz tādu pašu 

termiņu līgumu.     

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

 

35. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzējs, noslēdza dzīvojamo telpu  īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par dzīvojamās telpas [..], Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 15.oktobrī ir saņemts Iesniedzēja un dēla, 

iesniegums, kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar 2020.gada 23.septembri. 

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

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, izbeidzot līgumu nav parādsaistību. 

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izbeigt Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar Vārds, Uzvārds, 

ar 2020.gada 23. septembri. 

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

norēķinu par dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007). 
 

 

 

36. 

Par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci 

 

Jautājums izskatīts 14.10. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K. Pabērzs. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

4.punktu Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 29.septembrī saņemts Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes priekšsēdētāja ierosinājums sasaukt apvienojamo pašvaldību deputātu 

kopsapulci 2020.gada 29.oktobrī plkst.16:00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, 

Jēkabpilī. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, 

kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. 

2020.gada 29.oktobra apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulcē ierosināts izskatīt šādus 

jautājumus: 

1.  Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšana; 



2. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa un 

pieteikumu iesniegšanas kārtības noteikšana; 

3. Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu 

komisija priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanai sasaukšana. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

4.punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Akceptēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja ierosinājumu sasaukt 

apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci 2020.gada 29.oktobrī plkst.16:00 

Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī. 

2. Krustpils novada pašvaldības deputātiem piedalīties apvienojamo pašvaldību deputātu 

kopsapulcē. 

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

 

 

37. 

Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā E. Serkova. Informē I. Jaševs. Izsakās E. Serkova. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vārds Uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

kods [..] (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvo Krustpils novada [..], iesniegums ar lūgumu atļaut 

ražot un tirgot alkoholiskos dzērienus mazos apjomos. 

Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka alkoholiskos dzērienus ražos no savā īpašumā 

esošajos dārzos iegūstamiem produktiem – augļiem un ogām. Saražotā vīna un raudzēto 

dzērienu kopējais apjoms nepārsniegs 15 000 litru kalendāra gadā, absolūtā alkohola 

daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniegs 1000 litru kalendāra gadā 

un saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniegs 1000 litru kalendāra gadā. Ražošana 

notiks īpašuma Krustpils novada [..] telpās. Iesniedzējs ir reģistrējis saimniecisko darbību 

attiecīgajā jomā Valsts ieņēmumu dienestā.     

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto un iesniegumā minēto 

Iesniedzējam ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) 

apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma 

reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts 

ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā 

īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai iegūti no savvaļā 

augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus). 

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta pirmajai trīs prim daļai, lai 

saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai 

alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. 

Eiropas Savienības normatīvos aktos, vīns tiek pielīdzināts lauksaimniecības produktam. 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija atzinusi, ka Latvijā 

mazie alkoholisko dzērienu darītāji pārstrādā savā dārzā vai savvaļā augušos produktus 

raudzētos dzērienos un vīnā, tādējādi Latvijā ražotie augļu un ogu vīni ir pielīdzināmi 

lauksaimniecības produktiem. No iepriekš minētā izriet, ka īstenojot vienu no pašvaldības 

autonomām funkcijām - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
pašvaldībai būtu jāsekmē lauksaimniecības produktu, blakusproduktu un starpproduktu 

ražošanu un būtu jāizsniedz attiecīga atļauja.    



 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta pirmo trīs prim daļu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Atļaut Vārds Uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods [..], dzīvo Krustpils novada 

[..], ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus vai pārējos alkoholiskos dzērienus 

ievērojot normatīvo aktu prasības. 

2. Atļauja izsniegta vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Krustpils novada [..], ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otrajā 

daļā noteiktās prasības un apjomu.  

3. Atļauja ir spēkā līdz 2023. gada 31. oktobrim. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc 

juridiskās adreses). 

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

 

 

38. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī 
 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane.  

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas Ilonas 

Zalānes 2020. gada 15. oktobra iesniegums, kurā lūgts transporta pakalpojumu cenrādī iekļaut 

nesen iegādāto autobusu Mercedes-Benz Sprinter un noteikt maksu par tā izmantošanu. 

Ņemot vērā, ka kopumā ir iegādāti trīs šādi autobusi, tad izcenojumi būtu jānosaka 

visiem trim autobusiem un jāizdara grozījumi transporta pakalpojumu cenrādī, attiecīgi 

svītrojot transportu, kurš paredzēts atsavināšanai.  

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

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

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

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

izcenojumus”,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada pašvaldības domes 2018. gada 31. janvāra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 1, 2. punkts) apstiprinātajā maksas pakalpojumu cenrādī 

“Krustpils novada pašvaldības Transporta pakalpojumu cenrādis” (2. pielikums) un 

izteikt to šādā redakcijā: 

 

 

 

 

 

 



Krustpils novada pašvaldības 

Transporta  pakalpojumu cenrādis 

 
Nr.p.k. Administratīvā 

vienība 

Transporta līdzeklis, marka, 

valsts reģistrācijas numurs 

Pakalpojuma 

veids 

Pasažieru 

vietu 

skaits 

Mērvienība Cena bez 

PVN/EUR/ 

1. Adminstrācij

a 

Autotransports VW 

Caravelle JS6180 

pasažieru 7 km 0,50 

2. Atašienes PP Autotransports Mercedes 

Benz Sprinter MP996 

pasažieru 20 km 0,70 

3. Krustpils PP Autotransports VW 

Crafter HJ8821 

pasažieru 7 km 0,50 

4. Kūku PP Autotransports VW  

Transporter FE5075 

pasažieru 8 km 0,50 

5. Kūku PP Autotransports VW 

Caravelle HZ3057 

kravas 

transports 

- km 1,00 

6. Kūku PP Autotransports Mercedes 

Benz 0350 DU222 

pasažieru 49 km 1,54 

7. Kūku PP Autotransports Mercedes 

Benz Intouro HN8494 

pasažieru 40 km 1,50 

8. Kūku PP Traktors John Deere 2040 

T8713LM 

kravas 

transports 

- km 1,00 

9. Mežāres PP Autotransports VW 

Caravelle KA7389 

pasažieru 8 km 0,50 

10. Variešu PP Autotransports Mercedes 

Benz Sprinter MP1005 

pasažieru 20 km 0,70 

11. Vīpes PP Autotransports Mercedes 

Benz Sprinter MP991 

pasažieru 20 km 0,70 

12.  Autobusa gaidīšanas laiks   1 stunda 4,51 

 

 

Piezīme:  Noteikt, ka autotransporta izmantošanas maksas pakalpojuma izdevumu 

aprēķinā Krustpils novada pašvaldības finansētām administratīvām vienībām un Krustpils 

novadā juridisko adresi reģistrējušo nevalstisko organizāciju vajadzībām, tiek iekļauti 

faktiskie degvielas izdevumi, komandējuma izdevumi, autotransporta vadītāja virsstundas un 

nakts stundas. Samaksa par transporta izmantošanu Krustpils novada pašvaldības budžeta 

finansētām administratīvām vienībām notiek, veicot savstarpējus budžeta grozījumus. 

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

 

No sēžu zāles iziet deputāts M. Felss. 

 

39.  

Par nedzīvojamo telpu nomu Mežāres pagastā 

 

 Informē I. Jaševs. Līdzīgs lēmuma projekts jau ir bijis Zīlānu KN un “Koklēm”. 

Izsakās K. Brūniņa – biedrība nav spējīga maksāt tādu summu katru mēnesi. Atbild I. Jaševs. 

Izsakās R. Spēks – ja biedrībai nav sabiedriskā labuma statusa, tad grūti piemērot atlaides.  



K. Brūniņa nepiekrīt šim lēmumam. V. Stiebriņa iesaka samazināt uz pusi summu. Izsakās N. 

Mitrofanova. Izsakās I. Stupāne – varbūt ir iespēja noslēgt patapinājuma līgumu bez 

samaksas noteikšanas, ekspozīcijas izveidošanai. Jautā P. Gravāns. Informē N. Mitrofanova, 

ka biedrībai ir citas telpas, šī būs tikai ekspozīcijas izvietošanai. Lai saņemtu LAD  

finansējumu, ir nepieciešams slēgt līgumu par nedzīvojamo telpu nomu. Izsakās I. Jaševs un 

A. Vetere. Izsakās K. Pabērzs par telpu vērtēšanas procesu. Jautā E. Serkova, atbild N. 

Mitrofanova. Izsakās A. Vetere un J. Puriškevičs.  

Krustpils novada pašvaldībā saņemts biedrības “ELPAS”, reģistrācijas 

Nr. 40008208625, juridiskā adrese Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novada, LV-5226, valdes priekšsēdētājas Jūlijas Orlovas iesniegums, kurā lūgts iznomāt, ja ir 

iespējams, bez atlīdzības Mežāres kultūras nama telpu Nr. 8 ar kopējo platību 35,3 m2.  

Biedrība “ELPAS” piedalījās biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā 

konkursā stratēģijas 8.rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide” ar projektu “Vēstures 

kambarīša izveide Mežāres miestiņā”. Projekta ietvaros plānots izveidot apskates objektu, 

kurā izvietos seno laiku priekšmetus un mājas fragmentu, kas būs maksimāli pietuvināts 

veclaicīgai vecticībnieku lauku mājai, kurā būs krievu krāsns, lūgšanu stūrītis ar ikonu un 

krustu, gulta, sievietes un bērna manekeni un citi elementi. 

Biedrība lūdz noslēgt līgumu vismaz uz septiņiem gadiem, jo Lauku atbalsta dienestā 

projekta atbalstīšanai jāiesniedz ilgtermiņa nomas līguma kopija.    

Ņemot vērā, ka projekta īstenošana ir ilglaicīga un tā mērķis ir rūpes par kultūru un 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas sekmēšana, kas atbilst vienai no pašvaldības 

funkcijām, līgums būtu slēdzams ilgtermiņā un telpas nododamas nomā, nosakot nomas 

maksu, kura aprēķināta atbilstoši normatīviem, kas nosaka publiskas personas mantas 

iznomāšanas kārtību.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 

2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

79.punktu,  

atklāti balsojot ar 7 balsīm "par" (, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Kārlis Pabērzs (jun.),  Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa,), "pret" – nav, "atturas" – 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Vladimirs Golubevs (3 balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt telpai Nr. 8 ar kopējo platību 35,3 m2, kura atrodas Mežāres kultūras namā, 

ēkas adrese Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, nomas 

maksu 20 EUR mēnesī bez PVN ar nosacījumu, ka telpu iznomā publiskai personai 

vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas veikšanai vai 

novadā reģistrētām biedrībām, jauniešu organizācijām.  

2. Iznomāt biedrībai “ELPAS”, reģistrācijas Nr. 40008208625, juridiskā adrese 

Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novada, LV-5226, telpu Nr. 8 ar 

kopējo platību 35,3 m2, kura atrodas Mežāres kultūras namā, ēkas adrese Druvasnieki 

16A, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

3. Slēgt nomas līgumu ar biedrību “ELPAS” par lēmuma 1.punktā noteikto nomas maksu 

uz termiņu līdz 2027.gada 31.decembrim. 

4. Telpu nomas līgumu noslēgt desmit dienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā. 

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kornēlija Brūniņa lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 



Sēžu zālē atgriežas deputāts M. Felss. 

 

40. 

Par līdzekļu piešķiršanu Mežāres pagasta pārvaldei  

 

Ziņo B. Voltmane. Deputāti jautā, kādēļ nebija paredzēti budžetā līdzekļi sporta zāles 

grīdas remontam? N. Mitrofanova atbild, ka nezināja, kādas izmaksas būs “Mežāres kultūras 

nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” projekta 

realizācijai. Jautā L. Zalāne – kādēļ tik lielas izmaksas tāmē? Atbild V Golubevs, 

atjaunojamā grīdas platība ir samērā liela. Sporta  zāle būvēta 2007. gadā, grīda nav 

atjaunota 13 gadus. V. Stiebriņa iesaka 50% piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem, 50% - no Mežāres  pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. N. Mitrofanova 

informē, ka Mežāres sporta zālē notiek novada futbola treniņi, par kuriem netiek izrakstīts 

rēķins. J. Puriškevičs iesaka piešķirt līdzekļus. V. Golubevs izsakās, ka sporta zālei tek jumts. 

Tādā gadījumā nav jēgas no grīdas remonta. Nevar atrast konkrētu vietu, kur ūdens spraucas. 

Izsakās K. Brūniņa. Citās sporta zālēs ir līdzīga problēma. K. Pabērzs izsakās, ka neviena 

firma nepiedāvā saremontēt jumtu. Jāsauc eksperts, kas varētu definēt problēmu. N. 

Mitrofanova informē, ka pieaicināti SIA “LC Būve” speciālisti, nav iespējams atrast vietu, 

kur ir problēma. V. Golubevs norāda, ka no remonta būs īslaicīgs efekts, ja tek jumts. E. 

Serkova rosina pieaicināt speciālistu, lai sakārtotu šo jautājumu līdz galam. K. Pabērs 

ierosina atlikt jautājumu un nebalsot par doto lēmuma projektu.  

2020. gada 08. oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Mežāres pagasta 

pārvaldes vadītājas N. Mitrofanovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus Mežāres sporta 

zāles grīdas virskārtas atjaunošanai.  

Mežāres sporta zāle tiek izmantota arī novada kopējiem pasākumiem (volejbola, 

futbola, svarcelšanas turnīriem, u.c.), divas reizes nedēļā notiek treniņi novada futbola 

komandai. 

Pārvaldniece lūdz piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus 7 810,55 EUR apmērā.  

Krustpils novada dome nolemj atlikt jautājuma izskatīšanu un nebalsot par doto 

lēmuma projektu. 

 

41. 

Par grozījumiem Krustpils novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā (protokols 

Nr.17., 11) “Par nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu” 

 

Informē I. Stupāne. Jautā A. Vetere. Atbild I. Stupāne. Jautā A. Vetere. Atbild R. 

Spēks. 

Izskatot 2020.gada 19.oktobra izskatot Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds (turpmāk-

Iesniedzēji) iesniegumu, kurā lūdz atcelt Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 

29.septembra lēmumu Nr. 9 un Nr. 11 (protokols Nr.17), ar kuriem nodoti atsavināšanai 

atklātā izsolē pašvaldībai piederošie īpašumi “Lidlauka taka” un “Lidlauka ceļi”; nodot 

atsavināšanai “Lidlauka taka” ievērojot Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. 

panta astotās daļas 1.punkta prasības; veikt pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, 

sastāvošu no divām zemes vienībām sadalīšanu,  apgrūtinājumu reģistrēšanu (būvju -ceļu 

reģistrēšanu) zemesgrāmatā uz abām zemes vienībām, pēc sadalīšanas un apgrūtinājuma 

nodibināšanas pārvērtēt esošos īpašumus un atsavināt par labu  Iesniedzējiem, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372 – 1.45 ha. 



 Izvērtējot iesnieguma minētos apsvērumus, kā arī, lai racionāli izmantotu pašvaldības 

ieguldītos līdzekļus īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un to 

apsaimniekošanu, dome konstatē, ka: 

1.atsavināšanai ierosinātie īpašumi - “Lidlauka taka” un “Lidlauka ceļi” netiek izmantoti 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ir atsavināmi,  

2. pieņemtais 2020.gada 29.septembra domes lēmums Nr.9 (protokols Nr. 17) nav atceļams,  

un Iesniedzējiem atsavināšanas gaitā ir iegūstāms kā starpgabala pierobežniekam; 

3.  2020.gada 29.septembra domes lēmums Nr.11, pēc  Iesniedzēju  lūguma par īpašuma 

sadalīšanu būtu grozāms, jo nekustamais īpašums “Lidlauka ceļi” sastāv no divām zemes 

vienībām, abas zemes vienības ir apbūvētas ar Iesniedzējiem zemesgrāmatā reģistrētu būvi- 

ceļu.  

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga 

Zalāne, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.  Izdarīt grozījumus Krustpils novada domes 2020.gada 29. septembra lēmuma 

(protokols Nr. 17., 11) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt  lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

”1. Nodot atsavināšanā Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašumu “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5668 007 0371, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0372, 1.45 ha platībā.”  

1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:  

”2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai organizēt atdalītās zemes vienības  tirgus vērtības noteikšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu, atsavināšanas procesa organizēšanu un 

atsavināšanu.” 

1.3. Atcelt lēmuma 3., 4., 5.punktu.  

2. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

42. 

Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.2. 

 

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

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

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

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Sūnu 

pamatskolas direktores I.Ziediņas iesniegumu, kas reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā 

03,09.2020., Kūku pagasta pārvaldes 06.10.2020. iesniegumu Nr.6-8/20/50 un novada 

pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu,  



atklāti balsojot ar 10 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa,), "pret" – Vladimirs Golubevs (1 balss) "atturas" – nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1.Ar 2020.gada 1. novembri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, struktūrvienībās Nr.p.k. 5., 6., izsakot tās 

sekojošā redakcijā: 

 

                                                                                                                                 

Pielikums Nr.2 

 

Nr.p.

k 

Struktū
rvienīb

as Nr. 

p.k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesijas 

klasif. kods 

Slo 

dze 
Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 
grupa 

Maksimālā 
alga par 

slodzi no 

2018.g. 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 
01.11.20

20. 

56.   
 Kūku pagasta 

pārvalde 

Labiekārtošan

as strādnieks 
9214 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

l 1 450 430 

57.   
 Kūku pagasta 

pārvalde 

Labiekārtošan

as strādnieks 

9214 03 

1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

I 1 450 430 

58.   
 Kūku pagasta 

pārvalde 

Labiekārtošan

as strādnieks 

9214 03 

1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

I 1 450 430 

62.    Sūnu pamatskola Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

 

 

 /Iepriekšējā redakcija/Pielikums Nr.2 

 

Nr.p.

k 

Struktū

rvienīb

as Nr. 
p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesijas 

klasif. kods 
Slodze Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 
algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 
2018.g. 

Noteiktā 

alga par 
slodzi ar 

01.11.20

20. 

56.   
 Kūku pagasta 

pārvalde 

Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

57.   
 Kūku pagasta 

pārvalde 

Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

58.   
 Kūku pagasta 
pārvalde 

Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

62.   
 Sūnu 

pamatskola 
Lietvedis 3341 04 0,75 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

 

 

1. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

2. pielikumā stājas spēkā ar 2020. gada 1. novembri.  

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

 

 



Izsūtīt/izsniegt:  

1) Krustpils novada pašvaldības administrācijai; 

2) Kūku pagasta pārvaldei 

3) Sūnu pamatskolas direktorei I.Ziediņai; 

 

 

Domes sēdi vada K. Brūniņa. 

 

43. 

Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam  

  

Ziņo K. Brūniņa. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 2020. gada 

15.oktobra iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma  piešķiršanu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo daļu, 

Darba likuma 151. pantu, Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 31.2, un 36.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda 

pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības 

nolikumā, 

 atklāti balsojot ar 9 balsīm "par" (Aija Vetere, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

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

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu 

papildatvaļinājumu 6 (sešas) darba dienas/ 8 (astoņas) kalendārās dienas no 2020.gada 

6.novembra līdz 2020.gada 13.novembrim (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2019. līdz 

19.06.2020.  

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2020.gada 6.novembra līdz 2020.gada 13.novembrim (ieskaitot), 

pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

      

Sēdi slēdz plkst. 12.07 

 

Sēdes vadītājs (1.-42. jautājums)  K. Pabērzs 

21.10.2020. 

 

Sēdes vadītājs (43. jautājums)  K. Brūniņa 

21.10.2020. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 

21.10.2020. 


