LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2018.gada 23.maijā
Nr. 5.
Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.00.
Sēdi vada
Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs
Protokolē
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Iluta Randoha
Sēdē piedalās
Deputāti:
Kornēlija Brūniņa, Kārlis Pabērzs, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija
Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs.
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Raimonds Spēks, juriste Ilze Stupāne, juriste Maija Alksne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Kauranena, Sociālā dienesta vadītāja Benita
Dzelme, Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Vita Salmiņa, Finansiste Baiba Voltmane,
Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, Vides un civilās
aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Civilās un vides aizsardzības speciālists
Vitolds Drozds, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Atašienes pagasta
pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš, Vīpes
pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda
Mitrofanova, Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons.
Masu mediju pārstāvji: Laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste Aija Valdmane.
Sēdē nepiedalās: Dace Vītola, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne – darba pienākumu dēļ.
Darba kārtība:
1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/5 “Grozījums
Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.
2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Krustpils novadā”

2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/6 “Grozījumi
Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.
2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/7 “Grozījumi
Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.
2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
4. Par atbalstu poļu biedrībai “RODACY”
5. Par projektu „Pašvaldības grants ceļa „Pāpuļi – Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils
novada Variešu pagastā”
6. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2017. gada pārskata apstiprināšanu
7. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu
sarakstā
8. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
9. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu
10. Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
11. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
12. Par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
13. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” sporta apģērba iegādei
14. Par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto
izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
15. Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centram
16. Par atbalstu grāmatas izdošanai
17. Par Krustpils novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam
apstiprināšanu
18. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām Krustpils pagastā
19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai
piederošo dzīvokli [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads
20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai
piederošo dzīvokli [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads
21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
22. Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 3” -9, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils
novadā, nodošanu atsavināšanai
23. Par nekustamā īpašuma – “Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
25. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
26. Par nomas līguma pārslēgšanu
27. Par medību tiesību nomu Kūku un Variešu pagastā
28. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils
novadā
29. Par zemes ierīcības projektu “Cīruļi”un„Vizbuļi” apstiprināšanu
30. Par zemes ierīcības projekta „ Rozes” apstiprināšanu
31. Par atļauju Krustpils novada domes priekšsēdētājam K.Pabērzam piedalīties
pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju

Izppilddirektora ziņojums
Sagatavota vēstule Valsts mežiem par Sūnu meža apsaimniekošanu trašu vajadzībām
(GPS dati). Ir veiktas pārrunas ar pasākuma “Stirnu buks” organizētājiem par kāda no
posmiem organizēšanas šajā trasē. Jautā K.Stars, atbild R.Spēks.
Izpilddirektors piedalījās LMT tehnikas dienās, kur tika prezentētas viedierīces, to
efektivitātes izvērtēšana. Interesanta bija ideja par skolnieku uzskaites sistēmu. Apmeklēts
seminārs LPMC par efektīvas elektroenerģijas pārvaldību.
Notika tikšanās ar katoļu priesteri V.Nagļa kungu, par seno ērģeļu pārvešanu.
Redzams, ka te tiek domāts par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
Notiek darbs pie lietvedības kursu organizēšanas pašvaldības darbiniekiem (cenu
izpēte, programmas saskaņošana; norises laiku saskaņošana). Kursu nodarbības tiks
uzsāktas maija beigās, dalībnieki saņems apliecības.
Aizvadīti Lielās talkas pasākumi (Pansionāts, Baļotes ezers).
Notika Laukezera projekta būvniecības gaitas kontrole, informē par galvenajām
problēmām šajā objektā.
Notiek Strēles apkārtnes labiekārtošanas darbu plānošana pie vecās Sūnu skolas.
Noslēgta vienošanās ar biedrību “Daugavas Pārupieši” par vecās Sūnu skolas
apsaimniekošanu. Tiks veikti uzlabojumi saistībā ar kāpnēm. Tuvākajā laikā paredzētas
sacensības šķēršļu joslā.
Jārisina jautājums par ūdens regulatora remontdarbu plānošanas Donaviņas upītē,
estrādes “Mārdadzis” soliņu krāsojuma atjaunošanas.
Pie Laukezera pabeigts stāvlaukums, uzstādītas koka skulptūras, tiek risināts
jautājums ar stādaudzētavu par teritorijas apzaļumošanu.
Izpilddirektors informē par aktualitātēm saistībā ar projektiem.
E.Serkova informē, ka sagatavota vēstule Latvijas Valsts ceļiem par ceļu stāvokli
Krustpils novadā, lūdz pašvaldību iesaistīties jautājuma risināšanā.
Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Spēks, papildina K.Pabērzs.
Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs un R.Spēks.
I.Luksts informē deputātus par notikušo Latvijas čempionāta 1.posmu karpu
makšķerēšanā Baļotes ezerā un pastāsta par nākotnes iecerēm.

1.
Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/5
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par maznodrošinātu Krustpils novadā”
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,
Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošos noteikumus
Nr. 2018/5 “Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu
publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības
mājas lapā internetā.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

2.
Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/6
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta ceturto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto
daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna
Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs
Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošos noteikumus
Nr. 2018/6 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” un paskaidrojuma
rakstu (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā
atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības
bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

3.
Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/7
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada
pašvaldībā””
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,
Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošos noteikumus
Nr. 2018/7 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada
pašvaldībā” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu
publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības
mājas lapā internetā.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

4.
Par atbalstu poļu biedrībai “RODACY”
Ziņo K.Pabērzs
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
2018. gada 6. martā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts poļu biedrības
“RODACY” valdes priekšsēdētāja A. Raščevska iesniegums ar lūgumu rast iespēju
finansiāli atbalstīt projekta “Viņi balsoja par neatkarību” īstenošanu.
Plānotā projekta mērķis ir godināt cilvēkus, kas 1990. gada 4. maijā balsoja par
Latvijas neatkarību. Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt piemiņas plāksni par godu šiem
cilvēkiem. No Krustpils novada par neatkarību toreiz balsoja Andris Felss.
Projekta izmaksas Krustpils novada pārstāvja piemiņas plāksnes izgatavošanai
plānotas 538 EUR. Tiek lūgts finansiāls atbalsts 408 EUR apmērā, kas tiktu izlietots
piemiņas plāksnes sagatavošanai, izgatavošanai, materiālu savākšanai, konferences
sagatavošanai un norisei.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Piešķirt finansējumu 408 EUR apmērā poļu biedrībai “RODACY” projekta “Viņi
balsoja par neatkarību” īstenošanai, novirzot finansējumu no kultūras pasākumiem
paredzētajiem līdzekļiem.

5.
Par projektu „Pašvaldības grants ceļa „Pāpuļi – Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils
novada, Variešu pagastā”
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 18.
augusta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova,
Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis
Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1. Piedalīties valsts un Eiropas Savienības atklātajā projektu iesniegumu konkursā
Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam 7.rīcībā “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”;
Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības grants ceļa „Pāpuļi –
Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils novada, Variešu pagastā”.
2. Apstiprināt projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā

EUR
148753,51

Attiecināmām izmaksām
Publiskais finansējums ( 90 %)
Pašvaldības finansējums ( 10 %)

148753,51
133878,15
14875,36

3. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus ņemt kā aizņēmumu no Valsts
kases un līdzfinansējumu nodrošināt no Ceļu fonda līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas projekta vadītāju Vitu Salmiņu

6.
Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2017. gada pārskata apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
SIA “Spunģēni - Daugavieši” iesniegusi gada pārskatu par 2017. gadu (pielikumā).
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 54. pantu, kas nosaka gada pārskata sagatavošanu un dalībnieku sapulces

sasaukšanu, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par
sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs,
Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris
Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina
Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Spunģēni - Daugavieši” 2017. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2017. gada darbības finansiālos rādītājus:
2.1. sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar 7 366 EUR zaudējumiem;
2.2. sabiedrības neto apgrozījums 132 371 EUR;
2.3. sabiedrības pašu kapitāls 54 017 EUR.

7.
Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības
darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās K.Stars, K.Pabērzs.
Jautā V.Golubevs, atbild K.Pabērzs.
Izsakās K.Brūniņa, K.Stars, K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane.
2018.gada 2.maijā Krustpils novada pašvaldības būvvaldes, Krustpils, Jēkabpils,
Salas, Aknīstes un Viesītes novadu pilnvaroto personu apspriedē pieņemts lēmums par
Krustpils novada pašvaldības būvvaldes darbības nepārtrauktības, lietderības un tiesiskuma
nodrošināšanu atbilstoši funkciju deleģējuma līgumiem.
2018.gada 8.maijā saņemts Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta
pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes iesniegums Nr.4-8/18/19 “Par grozījumiem štatu
sarakstā”.
Atbilstoši lēmumam, iesniegumam un veicamo darbu apjomam Attīstības un
Administratīvajā nodaļā nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus atlīdzības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.272
“Noteikumi par sezonas rakstura darbiem”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs,
Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris
Gravāns, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs ( 2 balsis), Krustpils novada dome nolemj:
1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amata vienību un slodžu saraksta 1.punktā
grozījumus - 1.3.apakšpunktu papildināt ar 11.punktu, 1.4.apakšpunktu papildināt ar
7.punktu, grozīt 1.5.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
Vienību
Nr.p.k. Amata nosaukums
Slodze
skaits
1.3.
Administratīvā nodaļa
11.
Pašvaldības administrācijas sekretārs
1
1
1.4.
Attīstības nodaļa
7.
Projekta vadītājs
1
0,5
1.5.
Krustpils novada pašvaldības būvvalde
1.
Būvvaldes vadītājs, arhitekts
1
1

2.
3.
4.

Būvinspektors
Būvinspektora palīgs
Būvvaldes speciālists- lietvedis

1
1
1

1
1
1

2. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības tehnisko darbinieku amata vienību un slodžu
saraksta 2.punkta 2.1.apakšpunktā grozījumus un izteikt to šādā redakcijā:
Nr.p
.k.

Amata nosaukums

Vienību
skaits

Slodze ar
01.09.2018.

2.1. Atašienes pagasta pārvalde
1.
Apkopējs- sētnieks
1
1
2.
Autobusa vadītājs
1
1
3.
Autobusa vadītājs
1
0,75
4.
Elektriķis
1
0,5
5.
Kurinātājs- strādnieks
1
1
6.
Kurinātājs- strādnieks
1
1
7.
Kurinātājs
1
1
8.
Kurinātājs
1
1
9.
Strādnieks
1
0,75
3. Attīstības nodaļā Projekta vadītāja amats uz pusslodzi ir spēkā uz Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras apstiprinātā projekta Nr. 3.3.1.0/16/I019 “Asfaltbetona ceļa seguma
izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie
Krustpils stacijas” īstenošanas laiku.
4. Noteikt kurinātāja amatam sezonas rakstura darbu uz noteiktu laiku atbilstoši apkures
sezonas ilgumam ar laika posmu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.
5. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amata vienību un slodžu saraksta 1.punktā
stājas spēkā šādā kārtībā:
a. 1.3. apakšpunkta 11.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.augustā
b. 1.4.apakšpunkta 7.punkts ir spēkā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada
31.oktobrim;
c. 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.
6. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības tehnisko darbinieku amata vienību un slodžu
saraksta 2.punkta 2.1.apakšpunktā stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
7. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram rakstiski brīdināt darbiniekus par
lēmumā minētajiem grozījumiem vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu un kontrolēt
lēmuma izpildi.
8.
Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs.
Jautā E.Serkova, atbild K.Pabērzs. Izsakās V.Golubevs, B.Voltmane, K.Pabērzs.
Jautā K.Stars, atbild K.Pabērzs.
Izsakās Dz. Kalniņš.

2018.gada 2.maijā Krustpils novada pašvaldības būvvaldes, Krustpils, Jēkabpils,
Salas, Aknīstes un Viesītes novadu pilnvaroto personu apspriedē pieņemts lēmums par
Krustpils novada pašvaldības būvvaldes darbības nepārtrauktības, lietderības un tiesiskuma
nodrošināšanu atbilstoši funkciju deleģējuma līgumiem.
2018.gada 8.maijā saņemts Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta
pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes iesniegums Nr.4-8/18/19 “Par grozījumiem štatu
sarakstā”.
Atbilstoši lēmumam, iesniegumam un veicamo darbu apjomam Attīstības un
Administratīvajā nodaļā nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus atlīdzības nolikumā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu
un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.272
“Noteikumi par sezonas rakstura darbiem”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs,
Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs (2 balsis), Krustpils novada dome
nolemj:
1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 1.pielikumā grozījumus un papildināt tabulu ar 23.1, 26.1 rindu, izteikt tabulas
13., 31., 32., 33. un 34.rindu šādā redakcijā:
1.pielikums

Nr.p
.k

Struktūrvienības
Nr.p.k.

23.1

26.1

Struktūrvienība

Amata nosaukums

Profesijas kods

Slodze

Amata saime

Amata
līmenis

Mēneš
algu
grupa

Maksimālā
alga par
slodzi

4.

Administratīvā
nodaļa

Pašvaldības
administrācijas
sekretārs

3343 52

1

38.sekretariāta
funkcija

IV

8

1093

912

5.

Attīstības nodaļa

Projekta vadītājs

2422 01

32. Projektu
vadība

III A

11

1382

912

6.

Krustpils
novada
pašvaldības
būvvalde

Būvvaldes vadītājs,
arhitekts

1213 23

1

51.Teritorijas
plānošana

V

14

2264

1900

32.

Būvinspektors

2422 54

1

51.Teritorijas
plānošana

IV B

12

1647

1647

33.

Būvinspektora palīgs

2422 55

1

IV A

11

1382

1382

34.

Būvvaldes speciālistslietvedis

3341 04

1

IV A

10

1287

1100

31.

0,5

51.Teritorijas
plānošana
18.3
Informācijas
apkopošana
un analīze.
Dokumentu
pārvaldība

2. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 2.pielikumā grozījumus un izteikt tabulas daļu par Atašienes pagasta pārvaldi,
39., 49., 94. un 117.rindu šādā redakcijā:

2.pielikums

Amata saime

Amata
līmenis

Mēneš
algu
grupa

Maksimā
lā alga
par slodzi
no
2018.g

1

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

I

1

450

430

8331 01

1

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

610

Elektriķis

7411 01

0,5

20.Inženiertehnisk
ie darbi

I

7

996

525

4.

Kurinātājs

8182 04

1

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

705

430

5.

Kurinātājs- strādnieks

8182 04

1

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

705

430

6.

Kurinātājs- strādnieks

8182 04

1

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

705

430

7.

Kurinātājs

8182 04

1

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

705

430

8.

Strādnieks

9214 03

0,75

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

I

1

450

430

9.

Autobusa vadītājs

8331 01

0,75

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

610

Autobusa vadītājs

8331 01

1

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

700

Autobusa vadītājs

8331 01

1

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

700

Autobusa vadītājs

8331 01

1

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

700

Autobusa vadītājs

8331 01

0,65

41.Transportlīdze
kļa vadīšana

III

7

996

700

Nr.
p.k

Struktūrvienības
Nr.p.k.

Struktūrvie
nība

Amata nosaukums

Profesijas
kods

Slodze ar
01.09.
2018.

1.

1.

Atašienes
pagasta
pārvalde

Apkopējs- sētnieks

9112 01

2.

Autobusa vadītājs

3.

39.
49.

94.
11
7.

Krustpils
pamatskola
Kūku
pagasta
pārvalde
Variešu
pagasta
pārvalde
Vīpes
pamatskola

3. Attīstības nodaļā Projekta vadītāja amats ir spēkā uz Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras apstiprinātā projekta Nr. 3.3.1.0/16/I019 “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās
teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanas
laiku.
4. Noteikt kurinātāja amatam sezonas rakstura darbu uz noteiktu laiku atbilstoši apkures
sezonas ilgumam ar laika posmu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.
5. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
1.pielikumā stājas spēkā šādā kārtībā:
5.1. tabulas 23.1 rinda stājas spēkā 2018.gada 1.augustā;
5.2. tabulas 26.1 rinda ir spēkā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.oktobrim;
5.3. tabulas 13., 31., 32., 33. un 34.rinda stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.
6. Grozījumi Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
2.pielikumā stājas spēkā šādā kārtībā:
6.1. tabulas 39., 49., 94. un 117.rinda stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā;
6.2. tabulas daļa par Atašienes pagasta pārvaldi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
7. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram rakstiski brīdināt darbiniekus par lēmumā
minētajiem grozījumiem vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu un kontrolēt lēmuma izpildi.

9.
Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs, papildina B.Voltmane.
Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta trešo daļu un SIA ’’Pagrabnieces Auditoru
Birojs’’, licence Nr.8, zvērinātas revidentes Nellijas Pagrabnieces atzinumu, atklāti balsojot
„par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere,
Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis
Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada
dome nolemj:
Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības konsolidēto Finanšu pārskatu par
2017.gadu.
10.
Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs, papildina B.Voltmane.
2018. gada 16. aprīlī Krustpils novada pašvaldībā saņemts bērnu un jauniešu
invalīdu biedrības “Cerību sala” valdes priekšsēdētājas Aijas Kvēpiņas iesniegums ar
lūgumu iespēju robežās atbalstīt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sporta spēļu
rīkošanu 2018.gada 29.jūlijā Jēkabpils pilsētas stadionā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs,
Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris
Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina
Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Piešķirt atbalstu 500 EUR apmērā bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Cerību
sala” sporta spēļu rīkošanu 2018.gada 29.jūlijā Jēkabpils pilsētas stadionā, finansējumu
novirzot no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.

11.
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs.
Krustpils novada pašvaldībā maijā ir saņemts ziedojums pašvaldībai – no izveidota
betona maisījuma izliets Latvijas valsts ģerbonis 35,26 EUR (trīsdesmit pieci euro 26 centi)
vērtībā no SIA “SAKRET”. Ģerbonis nodots pašvaldībai, lai nodrošinātu plašāku pieeju
iedzīvotājiem iepazīties ar precīzi izveidotu un Heraldikas komisijas apstiprinātu valsts
simboliku.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu,
likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu,
Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu,
uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –
Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris
Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis
Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada
dome nolemj:
1. Krustpils novada pašvaldībai noslēgt ziedojuma līgumu ar SIA “SAKRET” par
simtgades ģerboņa ziedojumu un pieņemt ziedojumu 35,26 EUR (trīsdesmit pieci
euro 26 centi) vērtībā, lai nodrošinātu plašāku pieeju iedzīvotājiem iepazīties ar
precīzi izveidotu un Heraldikas komisijas apstiprinātu valsts simboliku.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

12.
Par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
2018. gada 23. aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Mežāres pagasta
pārvaldes vadītājas N. Mitrofanovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus no dabas
resursu nodokļa ieņēmumiem LED lampu iegādei.
2018. gada 5. aprīlī negaisa laikā zibens spēra virs administrācijas un skolas ēkas,
kā rezultātā bija elektrības sistēmas bojājumi administrācijas ēkā un sporta zālē. No zibens
spēriena sadega visas LED āra apgaismojuma lampas. Pie administrācijas ēkas un kultūras
namā sabojāti 8 dūmu detektori, sporta zālē – 3 dūmu detektori.
Pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt 975 EUR LED lampu nomaiņai. Pēc cenu aptaujas
ir noskaidrots, ka viena 75W LED lampa izmaksā 195 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils
Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus 975 EUR apmērā LED lampu iegādei, iesniegtā rēķina apmaksu
veikt no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Sēdes telpu atstāj E.Serkova

13.
Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” sporta apģērba iegādei
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
2018. gada 11. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Gusta Jansona
iesniegums ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt komandu “Krustpils Juniori” un
apmaksāt jaunu formu iegādes izdevumus. Plānots iegādāties 11 komplektus. Kopējā
summa plānota 400 EUR.

Plānots iegādāties jaunas formas (kreklus un šortus) 10 laukuma spēlētājiem,
komplekta cena 35 EUR, un 1 formu vārtsargam – komplekta cena 50 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (10 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Piešķirt atbalstu 400 EUR apmērā sporta apģērba iegādes izmaksu segšanai,
novirzot finansējumu no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, apmaksu veicot pēc
iesniegtajiem rēķiniem.
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”
paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Egils Jaksons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

Sēdes telpā atgriežas E.Serkova

14.
Par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto
izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 27.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 72.punktu,
atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova,
Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis
Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas
paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību” (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.
Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošās izglītības atbalsta centram
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēdē un Finanšu komitejas sēdē.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikts, ka pašvaldība nodrošina
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar
speciālām vajadzībām. Šīs funkcijas izpilde iepriekš bija deleģēta Jēkabpils pilsētas

pašvaldībai, ar kuru tika noslēgts uz vienu gadu deleģēšanas līgums, kura termiņš ir
beidzies.
Ņemot vērā, ka līdzšinējā sadarbība ir bijusi atbilstoša deleģēšanas līgumam un
pašvaldībai nav savas pedagoģiski medicīniskās komisijas, kā arī Jēkabpils pilsētas
pašvaldības ierosinājumu turpināt sadarbību, būtu noslēdzams deleģēšanas līgums uz vēl
vienu gadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo
funkciju izpildi, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta
otro daļu, 46.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, atklāti balsojot „par”
– Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris
Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis
Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada
dome nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās
izglītības atbalsta centra pakalpojumu izmantošanu.
2. Administratīvajai nodaļai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par noslēgto Deleģēšanas līgumu.
3. Publicēt Krustpils novada pašvaldības mājaslapā informāciju par deleģēto
pārvaldes uzdevumu, kā arī Deleģēšanas līgumu, pēc līguma noslēgšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektoram.
Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 4 lapām.

16.
Par atbalstu grāmatas izdošanai
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.
2018. gada 14. maijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Laura plus”
valdes locekļa un Latgales fotogrāfu biedrības dibinātāja I. Plīča vēstule ar lūgumu rast
iespēju finansiāli atbalstīt grāmatas ar Latgales ainavām izdošanu.
Grāmata būs ar Latgales ainavām, tā spodrinot Latgales tēlu Latvijā un pasaulē. Tas
būs skaists un fundamentāls izdevums un plānots, kā Latgales dāvana Latvijai simtgadi
sagaidot. Grāmatu paredzēts pasniegt Romas pāvestam šī gada 24. septembrī, kad viņš
viesosies Aglonā.
2018. gada 17. augustā plānota grāmatas prezentācija Preiļos.
Izdevuma izmaksas plānotas 17 334 EUR apmērā. Reģiona Kultūrkapitāla fonds
piešķīris 6 750 EUR, SIA “Laura plus” iegulda 5 000 EUR. No Latgales pašvaldībām tiek
lūgts finansiāls atbalsts 5 584 EUR apmērā. Vienas grāmatas pašizmaksa ir plānota 12
EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (12 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:

Piešķirt finansējumu 120 EUR apmērā SIA “Laura plus” grāmatas izdošanai,
novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Apmaksu veikt pēc
iesniegtā rēķina.
17.
Par Krustpils novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna
2018.-2025.gadam apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un
Finanšu komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns, A.Vetere. K.Stars norāda uz konkrētām
neprecizitātēm un kļūdām rīcības plānā. K.Stars norāda, ka plāns jānodod atkārtotai
pārstrādāšanai, lai veiktu labojumus, tad varētu runāt par apstiprināšanu.
N.Zizlāns skaidro, ka plānu izstrādāja SIA “Ekodoma”, tas vairākas reizes ticis
nosūtīts pagastu pārvaldēm, lai tas tiktu izvērtēts un veiktu labojumus. Šis ir jau
3.variants.
Izsakās E.Serkova, K. Stars. K. Stars aicina plānu noraidīt, atdot pārstrādāšanai.
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Krustpils novada pašvaldība projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas
perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros ir iekļauta
Enerģētikas rīcības plāna 2018-2025.gadam izstrādē.
Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu resursu izmantošanu novada
teritorijā.
Projekta īstenošanas laikā tika izstrādāts Krustpils novada Enerģētikas rīcības plāns
2018. - 2025. gadam. Plānu izstrādāja SIA “Ekodoma” speciālisti. Enerģētikas rīcības plānā
ir iekļauta esošās situācijas analīze, vīzija un stratēģiskie mērķi, plānotie pasākumi un
rīcības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas
27. punktu, atklāti balsojot „par” – nav, „pret”- Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils
Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars,
Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (10 balsis), „atturas”- Juris Puriškevičs, Pēteris
Gravāns ( 2 balsis), Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plānu 2018. 2025. gadam.
2. Publicēt Krustpils novada Enerģētikas rīcības plānu 2018. - 2025. gadam
pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv.
Lēmums nav pieņemts.
Sēdes telpu atstāj V.Stiebriņa.
18.
Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā
un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Krustpils pagastā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Krustpils novada pašvaldībā iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 3”

2018.gada 28.marta dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols ar lēmumu palielināt
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu no 0,17 EUR uz 0,22 EUR par viena dzīvokļa
īpašuma platības m2 mēnesī ar 2018.gada 1.maiju.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 3” īrniekiem Krustpils novada
pašvaldība ar 2016.gada 21.septembra domes lēmumu “Par īres maksas noteikšanu
Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” (sēdes
protokols Nr. 13, 11.punkts) apstiprināja īres maksu 0,35 EUR par 1 m2 mēnesī.
Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spunģēni 3” dzīvokļu īpašnieki ir
nolēmuši paaugstināt apsaimniekošanas maksu, tad pašvaldībai jānosaka atbilstoša īres
maksa par pašvaldības dzīvokļu lietošanu, nepalielinot pašvaldībai maksājamo īres maksas
daļu.
Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumā 2.3.apakšpunktā
noteikto kārtību, īres maksas piemērošana iespējama ne ātrāk, kā ar 2018.gada 1.jūliju.
Pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 5.panta otro daļu, kas paredz, ka
pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības lēmuma pamata slēdz
valdītājs, 11.¹ panta pirmo daļu, kas paredz pašvaldībai tiesības noteikt īres maksu, likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Ar 2018.gada 1.jūliju noteikt Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošajiem dzīvokļiem dzīvojamā mājā “Spunģēni 3”, Krustpils novada Krustpils
pagastā īres maksu 0,40 EUR par 1 m2 mēnesī.
2. Grozīt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.septembra domes lēmuma “Par
īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām” (sēdes protokols Nr.13, 11.punkts) pielikumu un ailē - īres
maksa EUR/m2 mēnesī pretī dzīvojamās mājas nosaukumam un numuram Spunģēni
3 (pilnvar.) aizstāt skaitli “0,35” ar skaitli “0,40”.
3. Krustpils novada pašvaldības Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas
izmaiņām un tās iekasēšanu atbilstoši noslēgtajiem īres līgumiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par
pašvaldībai piederošo dzīvokli [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts,
Krustpils novads
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Ar 2018.gada 21.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3.,
8.p.), atsavināšanai nodots dzīvoklis [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads,
(turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumi un nosacītā cena 4000 EUR.
Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un, saskaņā ar izsoles noteikumiem, tika reģistrēts viens dalībnieks
A. A., personas kods [..], kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ar pirmo soli nosolīja par
4050 EUR. Izsoles uzvarētājs, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, starpību ieskaitīja
2018.gada 10.maijā.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu;
21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta otro daļu un 10.panta otro daļu, un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
otro daļu, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 21.marta domes lēmumu
(prot.Nr.3., 8.p.), un Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot „par” – Kārlis
Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs,
Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11
balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.[..] mājā [..], Jaunā
muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.[..], rezultātus. Dzīvokļa īpašumu
ieguvis solītājs - ar kārtas Nr. 1 (viens) – A. A., personas kods [..], pēc pirmā soļa
nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 4050 EUR.

20.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par
pašvaldībai piederošo dzīvokli [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts,
Krustpils novads
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Ar 2018.gada 21.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3.,
7.p.), atsavināšanai nodots dzīvoklis [..], Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads,
(turpmāk – dzīvoklis), apstiprināti izsoles noteikumi un nosacītā cena 4000 EUR.
Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11.panta noteiktajā kārtībā.
Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā persona, kura izpildīja izsoles noteikumus,
līdz ar to, izsoli nerīko un ar šo personu slēdzams pirkuma līgums par atsavināmo objektu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot vērā
Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
10.maija sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,
Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs
Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa [..], Jaunā muiža, Kūku
pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.[..], atsavināšanas rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu J. N., personas kods [..], par
dzīvokļa [..], Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.[..], pirkšanu
par nosacīto cenu 4000 EUR.
3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei, sagatavot pirkuma līgumu ar J. N..
4. Šis lēmums zaudē spēku, ja J. N., vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums
netiek noslēgts.

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

21.
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Krustpils novada pašvaldība izskata P. S., personas kods [..], pilnvarotās personas
S. S., personas kods [..] (Krustpils novada bāriņtiesas 04.10.2017., izdota ģenerālpilnvara
reģ.Nr. 38), iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamai mājai
“Spunģēni 2”-2, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piekrītošas no mājas un
zemes 284/8564 domājamās daļas.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā
ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra
dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99
gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta.
Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto
dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos,
nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktuLR likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot
„par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere,
Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs
(jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome
nolemj:
1. Nodot P. S. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim Nr.2 (divi)
“Spunģēni 2” divi) piesaistītā zemes gabala (kadastra Nr. 5668 006 0394)
piekrītošās 284/8564 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
2. Uzdot juristei sagatavot vienošanās projektu par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības šīm lēmumam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā parakstīt
vienošanos ar P. S. pilnvaroto personu par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
22.
Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 3” -9, Spunģēni,
Krustpils pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, kas
nosaka, ka no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības dzīvojamās mājās esošie
dzīvokļi tiek atsavināti saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, kur publisko personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana
izsole.

Uz izīrēto dzīvokļi īpašumtiesības pašvaldībai nostiprinātas Krustpils pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0001 2594-9 kadastra Nr. 5689 900 8942.
Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 3018 EUR.
Saskaņā ar SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, nekustamā īpašuma
Latvijas
Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēts Nr.15, 2018.gada 3.maija, slēdzienu Nr. D-18/92
par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Spunģēni 3” -9, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils
novadā tirgus vērtību, tirgus vērtība noteikta 3100 EUR apmērā.
Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašums kadastrālā vērtība ir 3100 EUR, pašvaldības
saistītie izdevumi 250 EUR, vērtējot pieprasījumu pēc dzīvokļiem Spunģēnu ciemā,
dzīvokļa atsavināšanas vērtība nosakāma 3500 EUR apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto tiesību regulējumu, un balstoties uz likuma
„Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums”
3.pantu 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietojumā citai personai par
iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils
Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs
Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
izīrēto dzīvokli Nr.9 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, un
kopīpašuma 646/8572 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, ar dzīvokļa kopējo platību
64.6 kv.m., ar atsavināšanas metodi – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.9 mājā
“Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, nosacīto cenu 3500 EUR.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –izīrēta dzīvokļa Nr.9 “Spunģēni 3”, Spunģēni,
Krustpils pagasts, Krustpils novads, izsoles noteikumus.
4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt izsoli.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājam.

23.
Par nekustamā īpašuma – “Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura
organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā par iespējami augstāku cenu.
Zemes vienība 2.61 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 002 0366, nosaukumu “Zemīte”,
Variešu pagasts, Krustpils novads, ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577279.

Saskaņā ar VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība
1098 EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83)
2018.gada 24.aprīļa slēdzienu Nr.Z-18/162 „Par nekustamā īpašuma-zemes vienības
“Zemīte”, Variešu pagastā Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus
vērtība ir 3300 EUR. Krustpils novada pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar objekta
uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 800 EUR. Zemes vienības
pārdošanas cena 5500 EUR.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu;
21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta otro daļu un 10.panta otro daļu, un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
otro daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna
Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis
Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5694 002
0366, “Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novadā, 2.61 ha platībā, nosacīto cenu, jeb,
sākumcenu 5500 euro.
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes vienības ar kadastra Nr. 5694 002 0366,
“Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novadā, 2.61 ha platībā, izsoles noteikumus (izsoles
noteikumi pielikumā).
3. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu “Zemīte”, Variešu pagasts,
Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada
pašvaldības budžetā.
4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta
atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Zemīte”,
Variešu pagasts, Krustpils novads, 2.61 ha platībā.
5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada
pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par
nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē.
6. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli,
Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada domei lēmuma
projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles
uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.
24.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Ziņo K.Pabērzs.
Izskata S. D., personas kods [..], 2018.gada 10.maija iesniegumu, kurā tiek lūgts
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 7-41/17/15.
Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu, uzlikusi
saskaņojumu, piekrīt pagarināt līgumu bez termiņa ierobežojuma.
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,
- Līguma Nr. Nr. 7-41/17/15, īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Pārslēgt ar S. D. dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 741/17/15 uz nenoteiktu laiku.
2. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt vienošanos
par dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 7-41/17/15 pārslēgšanu
uz nenoteiktu laiku.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektors.

25.
Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Izskatot 2018.gada 03.maija saņemto S. M. (turpmāk - Iesniedzējas), iesniegumu,
kurā lūdz piešķirt dzīvokli ar malkas apkuri Variešu pagastā vai istabu komunālā dzīvoklī.
Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus tika konstatēts, ka ….[dzēsts].
Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzējas iesniegumu, sniegusi piekrišanu,
Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā, jo brīvu malkas apkures dzīvokļu nav.
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, ka Iesniedzēja ir to
personu lokā, kuram neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Iesniedzējai dzīvojamā telpa nodrošināma pirmām kārtām vai uzņemama dzīvokļu rindā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta piekto daļu, 11.pantu., 13.panta
pirmo daļu, 14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta trešo daļu, atklāti balsojot
„par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere,
Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs
(jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome
nolemj:
1. Uzņemt S. M., personas kods [..], pirmām kārtām rindā uz Krustpils novada pašvaldības
dzīvokli Variešu pagastā ar kārtas Nr.1.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.
Par nomas līguma pārslēgšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Izskatot 2018.gada 14.maija I. B. iesniegumu par malkas šķūnīša Nr.5 pie
daudzdzīvokļu mājas Liepu iela 15, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, nomas
līguma pārslēgšanu pēc dzīvokļa īpašuma iegādes.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu;
21.panta pirmās daļas 14.b)apakšpunktu,
- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
- Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs,
Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris
Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11
balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Pārslēgt nomas līgumu par šķūnīti Nr. 5 ar I. B. līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai Ilona Zalānei, pārslēgt līgumu
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektoram.

27.
Par medību tiesību nomu Kūku un Variešu pagastā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Izskata mednieku biedrības „Medības”, reģ. Nr. 40008075709, juridiskā adrese:
Dīķu iela 17, Jēkabpils, LV- 5202, mednieku kolektīva valdes locekļa Maira Eglīša, 2018.
gada 17.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes
vienībām:
Kadastra apzīmējums
56700040314
56700040990
56700040193
56700040284
56700010184
56700010183
56700010291
56700010309
56700010050
56700020290
56700020299

Kadastra apzīmējums Kadastra apzīmējums
56700030241
56700030242
56700020038
56700030418
56700020209
56700030069
56700020047
56700030118
56700020267
56700030212
56700020034
56700030094
56700010022
56700030219
56700030160
56700090096
56700030197
56940090056
56700030172
56940080140
56700030140

Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu 3. panta 2. Punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”, 5.pants. Aizliegums nodot valsts un
pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā (1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot
citām personām bezatlīdzības lietošanā un 61 pantu 1)Ja likumā vai Ministru kabineta
noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks
par divpadsmit gadiem (2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai
paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir
publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības
ierobežojumus. (3) Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos
tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. punkts,
10)medību tiesību lietotājs - zemes īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā
esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības,
vai persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata
nodevis savas medību tiesības, un ņemot vērā mednieku biedrības ”Medības” valdes
locekļa Maira Eglīša iesniegumu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija
Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām:
Kadastra
apzīmējums
56700040314
56700040990
56700020299
56700030241
56700010184
56700010183
56700010291
56700010309
56700010050
56700020290

Platība
1,1
1,1
1,0262
0,81
0,6
0,4931
0,6
0,3783
7,8
0,43

Kadastra
apzīmējums
56700020038
56700020209
56700020047
56700020267
56700020034
56940080140
56700030160
56700030197
56700030172
56700030140

Platība
3,6491
1,0269
2,6601
4,7793
5,2
4,6
2,56
0,42
1,0
2,5634

Kadastra
apzīmējums
56700030242
56700030418
56700030069
56700030118
56700030212
56700030094
56700030219
56700090096
56940090056
Kopā nomas
platība ha

Platība
1,12
2,0347
0,1375
2,5
1,1195
1,0589
0,771
8,05
1,2
60,78

2. Medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību „Medības”, reģ. Nr.
40008075709, juridiskā adrese: Dīķu iela 17, Jēkabpils, LV- 5202, slēgt uz 5 gadiem līdz
2022.gada 31.maijam.
3. Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumiem, tas ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu ha
gadā.
4. Atteikt iznomāt zemes vienības:
4.1. ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0274 - jo zemes vienība neeksistē kadastra
reģistra datu bāzē,
4.2. ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0193 un 5670 00 0022 – jo zemes vienības
atrodas privāta īpašuma sastāvā.
5. Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

28.
Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu
publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. D., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]’’,
[..] pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2018. gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu
2.pielikumam, murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti
balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija
Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis
Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada
dome nolemj:
1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. D., personas kods [..],
dzīvesvieta „[..]”, [..] pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada teritorijā.
2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m.
3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit
trīs centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā
Nr. LV55UNLA0050014323075.
4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 188. un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā to var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –
pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).
6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības
Vides un civilās aizsardzības dienestam.

29.
Par zemes ierīcības projektu “Cīruļi” un „Vizbuļi” apstiprināšanu
Jautājums izskatīts 16.05.2018. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Izskatot SIA “TP aģentūra” sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja, sertifikāts
Nr.AA 000000099 (izsniegts 21.07.2014., derīgs līdz 20.07.2019.), 2018.gada 14.maija
iesniegumu ”Par zemes ierīcības projektu zemes vienību ”Cīruļi”( [..]) un “Vizbuļi” ([..]),
[..], Krustpils novadā par savstarpējo robežu pārkārtošanu”, apstiprināšanu, konstatēts:

Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Cīruļi”, [..], Krustpils novadā (zemes
vienības kadastra apzīmējums [..]) un “Vizbuļi”, [..], Krustpils novadā (zemes vienības
kadastra apzīmējums [..]) robežu pārkārtošanai izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada
pašvaldības Zemes lietu komisijas 06.03.2018. sēdes protokolu Nr.4, p.3. „Par robežu
pārprojektēšanu [..] pagastā / Cīruļi,Vizbuļi/” un īpašnieku – V. Z., adrese: “[..]”, [..]
pagasts, Krustpils novads, LV-5236, 29.03.2018. iesniegumu.
Nekustamais īpašums “Vizbuļi”, [..] pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru
[..] sastāv no divām zemes vienībām. Nekustamais īpašums “Cīruļi”, [..] pagasts, Krustpils
novads ar kadastra numuru [..] sastāv no trim zemes vienībām.
Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem [..] un [..] robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā LKS 92 TM, bet ir ierādītas uz fotoplānu pamata.
Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..]
un [..] robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības ( [..]) “Vizbuļi” pievienojot
aptuveni 0,5 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības ( [..])”Cīruļi”.
Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības :
1.projektētā zemes vienība – 12,5 hektāri,
2.projektētā zemes vienība – 5,5 hektāri.
1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [..], platība 12,5 ha). Zemes
lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [..], platība 5,5 ha) . Zemes
lietošanas mērķis : 0201- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Adresācijas priekšlikumi nav nepieciešami.
1. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu –
“Cīruļi”;
2. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu –
“Vizbuļi”.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas 2018.gada 6.marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 4 p.3 ) „Par robežu
pārprojektēšanu [..] pagastā / Cīruļi,Vizbuļi/” un projekta izstrādātāja SIA “TP
Aģentūra”sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja, (sertifikāts Nr.AA 000000099)
2018.gada 14.maija iesniegumu par zemes ierīcības projektu ”Cīruļi ” un “Vizbuļi”
apstiprināšanu un ņemot vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu, atklāti
balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija
Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Kārlis Stars, Kārlis
Pabērzs (jun.), Daina Kalve (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada
dome nolemj:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..]
un [..] robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības ( [..]) “Vizbuļi” pievienojot
aptuveni 0,5 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības ( [..]) ”Cīruļi”:
1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums
[..], platība 12,5 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums
[..], platība 5,5 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0201- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
2. Saglabāt esošo īpašuma nosaukumu :
-. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu –
“Cīruļi”;
- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu –
“Vizbuļi”.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājumus visām zemes vienībām.
4. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības
un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas.
5. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas,
lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai
(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības
projekta izstrādātājam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā,
Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā- grafiskā daļa
Sēdes telpu atstāj K.Stars.
30.
Par zemes ierīcības projekta „ Rozes” apstiprināšanu
Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese:
”Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202, sertificēta zemes
ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.)
2018.gada 15.maija iesniegumu Nr.027-2018 par zemes ierīcības projekta ”Rozes”,
Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts:
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Rozes”, [..] pagastā, Krustpils
novadā, ar kadastra numuru [..] uzsākts pēc īpašnieka A. M. 2018.gada 17.aprīļa
iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no trim zemes vienībām ar kopējo platību 8,7 ha.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] – ar platību
3,0 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018. gada
11.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, p.6). Līdz projekta izstrādes uzsākšanai
nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] zemes robežas nav
instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta
grafiskā daļa izstrādāta bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu,
jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība
un zemes lietošanas veidi.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Rozes”, [..] pagastā,
Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], ar platību 3,0 ha divās zemes
vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) :
Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5 ha;
Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5 ha.
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Rozes” paredz priekšlikumus par
zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem:

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5
ha; atstājams nosaukums un adrese “Rozes”, [..], Krustpils novads un zemes lietošanas
mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5
ha piešķirams jauns nosaukums „Sudrabvītoli”, [..] pagasts, Krustpils novads. Zemes
lietošanas mērķis 0600 - neapgūta dzīvojamo māju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas 2018.gada 11.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6. p.6 „Par atļauju izstrādāt
zemes ierīcības projektu [..] pagasta /Rozes/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja
Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468, derīgs līdz 20.01.2018.) 2018.gada 15.maija
iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Rozes” apstiprināšanu un ņemot vērā Sandra
Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Rozes”, atklāti balsojot „par” – Kārlis
Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Aija Vetere, Juris Puriškevičs,
Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (10 balsis),
„pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Rozes”( nekustamā īpašuma kadastra numurs [..]),
atrašanās vieta – [..] pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] ,
ar platību 3,0 ha sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2).
2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5
ha; atstāt nosaukumu un adresi “Rozes”, [..] pagasts, Krustpils novads un zemes lietošanas
mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]- platība 1,5
ha piešķirt jaunu nosaukumu „Sudrabvītoli”, [..] pagasts, Krustpils novads un Zemes
lietošanas mērķi: 0600 - neapgūta dzīvojamo māju apbūves teritorija.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus
visām zemes vienībām.
5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu
platības var tikt precizētas.
6. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu
elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai
(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības
projekta izstrādātājam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā
19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā- grafiskā daļa.
Darba kārtības 31.jautājuma izskatīšanu vada K.Brūniņa.
31.
Par atļauju Krustpils novada domes priekšsēdētājam K.Pabērzam piedalīties
pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju

Jautā E.Serkova, atbild K.Pabērzs.Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils
novada Kūku pagasta arodorganizācijas priekšsēdētājas J.Hnikinas 2018.gada 17.maija
iesniegums par pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba
likuma 53. un 130.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Krustpils novada
pašvaldības Darba koplīguma 19.7.apakšpunktu un 21., 33., 36.punktu, atklāti balsojot
„par” – Kornēlija Brūniņa, Egils Jaksons, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns,
Vladimirs Golubevs, Daina Kalve (7 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Elīna Serkova,
Kārlis Pabērzs (jun.) ( 2 balsis) , Krustpils novada dome nolemj:
Atļaut 2018.gada 8.jūnijā Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim
Pabērzam piedalīties Krustpils novada Kūku pagasta arodorganizācijas organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju, saglabājot darba algu.
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”
paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.
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LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 1.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/5
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Krustpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Krustpils novadā” šādu grozījumu:
Svītrot saistošo noteikumu 2.punktu.

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 1.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/5 “Grozījums Krustpils
novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils
novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Nepieciešams veikt grozījumu iepriekš
izdotajos saistošos noteikumus, attiecinot
vienlīdzīgus noteikumus maznodrošinātā
statusa noteikšanai ar statusa noteikšanu
trūcīgām personām.
Maznodrošinātā statusa un trūcīgā statusa
noteikšanai piemēroti vienādi noteikumi,
atšķirīgs tikai personas vai ģimenes ienākumu
līmenis.
2018. gada budžetā plānotie materiālā
pabalsta izdevumi nepārsniegs plānotās
izdevumu summas
Nav
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu
izpildi ir Krustpils novada pašvaldības
Sociālais dienests.
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Krustpils
Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldības
mājas lapā internetā.
K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 2.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/6
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu,
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā “25. 2 pantu pirmo un piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās” 27., 30., 31. un 311. punktu

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Svītrot saistošo noteikumu 4. punktā vārdu ar iekavām “(personas)”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.2. pilnā apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošas summas,
trūcīgām vai maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām pirmās, otrās un trešās invaliditātes
grupas personām, nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām politiski represētām
personām.”

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 2.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumu Nr. 2018/6
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Novērsta neprecizitāte attiecībā uz īpašumu,
kas nav uzskatāms par īpašumu izvērtējot
ģimenes atbilstību atzīšanai par trūcīgu.
Precizētas personas, uz kurām attiecināms
attiecīgais īpašums, lai izvērtētu to atbilstību
atzīšanai par trūcīgu.
2018. gada budžetā plānotie materiālā
pabalsta izdevumi nepārsniegs plānotās
izdevumu summas
Nav
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu
izpildi ir Krustpils novada pašvaldības
Sociālais dienests.
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Krustpils
Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldības
mājas lapā internetā.
K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 3.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/7 “Grozījumi Krustpils
novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par
materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 12.2 punktu šādā redakcijā:
“12.2 Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram ar Krustpils novada
bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta
aizbildnība, vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot izglītības
iestādes izziņu.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:
“12.3 Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram daudzbērnu ģimenes bērnam
vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot izglītības iestādes
izziņu.”

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada pašvaldības domes
2018.gada 23.maija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 3.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/7 “Grozījumi Krustpils
novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par
materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi papildināti ar lielāku
materiālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
izglītības iegūšanā.
Materiālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek
palielināts, sniedzot atbalstu skolas
piederumu iegādes izdevumu segšanai.
2018. gada budžetā plānotie materiālā
pabalsta izdevumi nepārsniegs plānotās
izdevumu summas
Nav
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu
izpildi ir Krustpils novada pašvaldības
Sociālais dienests.
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Krustpils
Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldības
mājas lapā internetā.

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības
2018.gada 23.maija domes sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr. 5., 14.punkts)

Noteikumi
par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto
izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27.panta
trešo daļu,
Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 72.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldības (turpmāk-pašvaldība)
amatpersonu (darbinieku) – pašvaldības izpilddirektoru, pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības institūciju vadītāju un darbinieku nosūta paaugstināt
kvalifikāciju mācību kursos, kā arī ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto
izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un gadījumus, kad amatpersona
(darbinieks) neatmaksā ar tās kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus.
2. Noteikumi neattiecas uz:
2.1. pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļiem un darbiniekiem;
2.2. pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;
2.3. pašvaldības aģentūras darbiniekiem;
2.4. Antūžu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem.
3. Šo noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši pašvaldības budžetā kārtējam gadam
šim mērķim apstiprinātajiem izdevumiem.
II. Kvalifikācijas paaugstināšanas veidi un ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto
izdevumu segšanas un atmaksāšanas vispārējā kārtība
4. Amatpersonai (darbiniekam) kvalifikācijas paaugstināšana var notikt šādos
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos:
4.1.vienas dienas seminārs (kursi) – ne vairāk kā 4 reizes gadā;
4.2.vairāku dienu kursi (semināri) – ne vairāk kā divas reizes gadā (no 8 līdz 40
stundām);
4.3.ilglaicīgi kursi – vienu reizi gadā (virs 40 stundām);

4.4.regulāras apmācības, kuras nepieciešamas tiešo amata (darba) pienākumu veikšanai
(atbilstoši amata prasībām);
4.5.profesionālās pilnveides izglītības iegūšana (ar Izglītības un zinātnes ministrijas
apstiprināto mācību programmu);
4.6.apmācības starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu ietvaros (atbilstoši
programmai).
5. Izvērtējot amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību,
tiek noteikti:
5.1.ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas
nosacījumi un kārtība, kad amatpersonai (darbiniekam) apmaksā ar kvalifikācijas
paaugstināšanu saistītos izdevumus;
5.2.gadījumi, kad amatpersonai (darbiniekam) neapmaksā ar kvalifikācijas
paaugstināšanu saistītos izdevumus;
5.3.mēnešalgas saglabāšanas nosacījumi.
6. Amatpersona (darbinieks) uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem tiek
norīkota ar pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka,
izpilddirektora vai institūcijas vadītāja rīkojumu, saskaņā ar:
6.1.normatīvo aktu prasībām nepieciešamo zināšanu apguvei;
6.2.amatpersonas (darbinieka) ikgadējo novērtējumu;
6.3.amatpersonas (darbinieka) tiešā vadītāja iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram;
6.4.amatpersonas (darbinieka) iesniegumu (pēc saskaņojuma ar tiešo vadītāju)
pašvaldības izpilddirektoram;
6.5.ar pašvaldības izpilddirektora iesniegumu domes priekšsēdētājam.
7. Iesniegumā, papildus obligātajiem rekvizītiem, jānorāda:
7.1.apmācības veids;
7.2.apmācības programma (saturs);
7.3.nosaukums (tēma);
7.4.norises vieta, datums;
7.5.mācību kursu maksas apmērs (ieskaitot pievienotās vērtības nodokļa maksājumu);
7.6.citi apmaksājamie izdevumi.
8. Iesnieguma saņēmējs izvērtē, vai amatpersonai (darbiniekam) ir nepieciešams
paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par amatpersonas (darbinieka)
nosūtīšanu uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu Latvijā vai ārvalstīs, sedzot
mācību izdevumus un saglabājot mēnešalgu. Ja kvalifikācijas paaugstināšana notiek
ārvalstīs ilgāk par mēnesi, tiek noslēgts mācību līgums.
9. Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu (mācību maksa, dienas
nauda, ceļa izdevumi, sertificēšanās maksa, naktsmītnes izdevumi, izmaksājamā
mēnešalga par visu kvalifikācijas celšanas laiku), sedz pamatojoties uz attiecīgās
institūcijas izdoto rīkojumu, amatpersonas (darbinieka) iesniegtu pasākuma
apmeklējuma apliecinošu dokumentu (apliecība, sertifikāts u.tml.), mācību
organizētāja izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu, ceļa
izdevumus apliecinošiem dokumentiem un naktsmītnes izmantošanu apliecinošiem
dokumentiem. Izdevumu segšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz piecu darba
dienu laikā pēc pasākuma noslēguma.
10. Sertificēšanās maksas izdevumus sedz atbilstoši amata (darba) slodzei tādiem
amatiem, kuriem attiecīgā sertifikāta nepieciešamību nosaka normatīvie akti un
amata pienākumi.
11. Ja kvalifikācijas paaugstināšana notiek ārvalstīs ilgāk par mēnesi, institūcijas
vadītājs un amatpersona (darbinieks) mācību līgumā vienojas, kādus kvalifikācijas
paaugstināšanas izdevumus un kādā apmērā sedz institūcija un kādus atmaksā pati
amatpersona (darbinieks).
12. Pašvaldība nesedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, ja:

12.1. amatpersona (darbinieks) vēlas paaugstināt kvalifikāciju ar tiešo darba pienākumu
nesaistītā nozarē;
12.2. šos izdevumus pilnā apmērā sedz starptautiskās organizācijas, kas organizē
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu.

III. Ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu atmaksāšana
13. Amatpersona (darbinieks), kura paaugstinājusi kvalifikāciju un ar kuru tiek
izbeigtas darba tiesiskās attiecības sakarā ar amatpersonas (darbinieka) uzteikumu
vai darba devēja uzteikumu, atmaksā pašvaldībai ar kvalifikācijas paaugstināšanu
saistītos izdevumus trīs mēnešu laikā pēc amatpersonas (darbinieka) darba tiesisko
attiecību izbeigšanas dienas. Mācību izdevumus var atmaksāt ar vienu vai vairākiem
maksājumiem, ieskaitot tos pašvaldības norādītajā kontā, šādā apmērā:
13.1.
100% apmērā, ja pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pašvaldībā nostrādāts
mazāk par sešiem mēnešiem;
13.2.
50% apmērā, ja pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pašvaldībā nostrādāts no
sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
14. Amatpersona (darbinieks) neatmaksā pašvaldībai izdevumus, kas saistīti ar
kvalifikācijas paaugstināšanu, ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc darba
devēja uzteikuma sakarā ar to, ka:
14.1. darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta
atzinums;
14.2. tiek likvidēts amats vai notikusi darbinieku skaita samazināšana.
15. Ja amatpersona (darbinieks) neatmaksā pašvaldībai ar kvalifikācijas paaugstināšanu
saistītos izdevumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, termiņos un apmērā,
pašvaldībai ir tiesības attiecīgo summu piedzīt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
16. Starp pašvaldību un pašvaldības amatpersonu (darbinieku) noslēgtā līguma
nosacījumu kontroli, ja līgums noslēgts starp pašvaldības iestāžu vadītājiem,
pašvaldības administrācijas darbiniekiem un izpilddirektoru, veic personāla speciālists.
Ja līgums noslēgts starp pašvaldības institūciju darbiniekiem un institūcijas vadītāju,
kontroli veic institūcijas vadītājs.

Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

PIELIKUMS
Krustpils novada pašvaldības
2018.gada 23.maija domes sēdes lēmumam
(sēdes protokols Nr. 5., 15.punkts)

Deleģēšanas līgums
2018.gada______________________
Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, adrese Rīgas iela
150A, Jēkabpils, LV-5202, kuras vārdā saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 62.panta
4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis
Pabērzs, no vienas puses, un
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela
120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils
pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 43 „Jēkabpils pilsētas
pašvaldības nolikums” rīkojas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga
Kļaviņa, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses,
pamatojoties uz:
1.
Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 23.maija lēmumu „Par Krustpils
novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās
izglītības atbalsta centram”;
2.
Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada ___________________ lēmumu Nr.______,
„Par________________________________”;
3.
likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
19.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi
par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" 6.punktu,
slēdz šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums).

1.1.

1.1.1.

•
•

•
1.1.2.

1.1.3.

1. Līguma priekšmets
Krustpils novada pašvaldība deleģē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai veikt Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Krustpils novada pašvaldības
funkcijās ietilpstošo uzdevumu: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un nodrošinot šādus komisijas pienākumus:
pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas
lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu
atzinumiem, izvērtēt Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
dzīvojošo izglītojamo veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz
atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:
pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības
traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;
ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo
iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja
attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai;
ja nepieciešams, organizē pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē,
kurā mācās bērns;

1.1.4. veicina pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām
vajadzībām integrēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās
izglītības iestādēs;
1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;
1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā
spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši
slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei;
1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa
un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo
izglītības plānu sagatavošanā;
1.1.8. ieteikt izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos
atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos,
turpmāk tekstā Deleģētais uzdevums.
1.2. Līguma 1.1.punktā noteikto Deleģēto uzdevumu Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk
pildīt no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai.
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2. Pušu pienākumi un tiesības
Krustpils novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā.
Izbeidzoties līgumam, Krustpils novada pašvaldība nodrošina Krustpils novada
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Krustpils novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no Jēkabpils pilsētas
pašvaldības par Deleģētā uzdevuma izpildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti,
sniegtās informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot
Deleģētā uzdevuma izpildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc Krustpils novada pašvaldības pieprasījuma
nodrošina informācijas sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Ja Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā
uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Krustpils novada pašvaldību, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība zaudējumus Krustpils novada pašvaldībai var atlīdzināt regresa
kārtībā.
Pēc Līguma izbeigšanās Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju,
kas saistīta ar Deleģētā uzdevuma izpildi.
Krustpils novada pašvaldība sedz izdevumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par
Deleģētā uzdevuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
Krustpils novada pašvaldība sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai deleģētā
uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju.
3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš
Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu.
Deleģēšanas līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts.
Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv
citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.
Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi.
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4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu
kārtība
Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības
šim Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir:
termiņu ievērošana, saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits.
Krustpils novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai izdevums šādā apmērā:
par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma
sniegšanu 20,00 euro;
par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 17,00
euro;
par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu ko veic speciālais
pedagogs vai logopēds 12,00 euro;
par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinuma sniegšanu 20,00 euro + ceļa izdevumi , par katru nākamo
izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 20,00
euro.
par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 28,00 euro;
speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās
izglītības jautājumos 7,00 euro;
konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 150,00 euro, papildus tiek segti
ceļa izdevumi par nokļūšanu semināra vietā.
speciālista piedalīšanās vecāku sanāksmē 30,00 euro.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.punktā noteikto pakalpojumu uzskaiti
par katru mēnesi un līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz pārskatu Krustpils
novada pašvaldībai.
Krustpils novada pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izdevums, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai
iesniedz pamatotu pretenziju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.punktā noteiktajā
gadījumā, novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz Krustpils
novada pašvaldībai.
5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas
Krustpils novada pašvaldības pakļautībā.
Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par
savu līgumisko saistību pārkāpumu.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses
risina savstarpējo pārrunu ceļā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas
pieņemti Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami Krustpils novada domē.
7. Citi nosacījumi
Visi grozījumi un papildinājumi šim Līgumam stājas spēkā tikai pēc to
noformēšanas rakstiski un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī Līguma
ietvaros. Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Krustpils novada
pašvaldības izpilddirektoru Raimondu Spēku, mob.t. Nr. 27864336, e-pasts:
raimonds.speks@krustpils.lv, savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldība – Sarmīti
Safronovu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra
vadītāja, mob.Nr.: 20371543, e-pasts: sarmite.safronova@jekabpils.lv .
Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.punktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti elektroniski
bez rekvizīta „paraksts” ar atsauci uz Līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu
dokumentu un rēķini tiek nosūtīti uz Krustpils novada pašvaldības elektroniskā
pasta adresi: novads@krustpils.lv līdz nākamā mēneša 10. datumam.
Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veic 15 dienu laikā.
Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.
Visiem šī līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Pušu rekvizīti

Krustpils novada pašvaldība
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrācijas Nr. 9000009118116
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr. LV55UNLA0050014323075

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Reģistrācijas Nr. 90000024205,
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja vietniece
sociālos jautājumos

___________________________
/K. Pabērzs/

_____________________________
/L. Kļaviņa/

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības
2018.gada 23.maija domes sēdes lēmumu
“Par izīrēta dzīvokļa “Spunģēni 3” – 9, Spunģēni,
Krustpils pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”
(sēdes protokols Nr. 5., 22.punkts)

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “SPUNĢĒNI 3” -9, SPUNĢĒNI,
KRUSTPILS PAGASTS, KRUSTPILS NOVADĀ
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Informācija par atsavināmo Objektu:
1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.9 mājā “Spunģēni
3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”).
1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0001 2594-9 kadastra Nr.5668 900 8942, uz pašvaldības
vārda.
1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 64.6 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 646/8572 no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.
2. Objekta pārdošanas pamatprincipi:
2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija).
2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 3500.
2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli
pa vienam solim.
2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,
2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi).
2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam
par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai
nomaksa līdz 5 gadiem.
3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz
reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai
nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada
pašvaldību.
3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā
noteiktās summas nomaksu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta:
4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;
4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā.
4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma
publikācijas oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 2.jūlija līdz
2018.gada 4.jūlija, plkst.17.00.
4.3. Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir M. ., personas kods [..],
viņš var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš
sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus.
Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir
saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz
pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu.
4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību:
4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu;
4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ;
4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles
komisija);
4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks.
Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota;
4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību:
4.5.1. noteiktas formas pieteikumu;
4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ;
4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju;
4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu
pārstāvniecības tiesībām;
4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām
pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu)
parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras
pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā
jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota.
4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;
4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie
dokumenti;
4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību;
4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar
iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu.
4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda
informācija:
4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.);
4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, q, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu;
4.7.4. izsoles vieta un laiks;

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek
norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā.
4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles
dalībniekiem.

5. izsoles norise:
5.1 Izsole notiek 2018.gada 5.jūlijā plkst. 10.00, Krustpils novada domē, sanāksmju zālē
A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī.
5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz
izsoli.
5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku
ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā
nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās
nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums.
5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles
soli un informē par solīšanas kārtību.
5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts.
5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas
paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā
punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles
vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles
nodrošinājums viņām netiek atmaksāts.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam
izsoles solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā
“Kurš sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens
noslēdz solīšanu.
5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles
dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs.
5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas
izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina
norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.
5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles
dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no
nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku
saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma
nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek
piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.
5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar
otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu,
viņa zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek
atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole.
5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot
5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas
tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums.

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles
dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu
6.1. Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.
6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu
apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada
pašvaldībā.
6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums.
6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas
saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.
6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav
norēķinājies šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu.
Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu
nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu
par paša solīto augstāko cenu.
6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas
piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā
norēķinam par izsolē iegūto īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek
uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu
pieņem pašvaldības dome.
6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas
process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles
nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem
pašvaldības dome.
6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils
novada domes priekšsēdētājam.
7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
7.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas
likumu;
7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;
7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai
gaitu;
7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas
samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā;
7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu,
neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;
7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
Krustpils novada domes
priekšsēdētājs

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Jēkabpilī
23.05.2018.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības
2018.gada 23.maija domes sēdes lēmumu
“Par nekustamā īpašuma - “Zemīte” , Variešu pagasts,
Krustpils novads, nodošanu atsavināšanai”
(sēdes protokols Nr. 5., 23.punkts)

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašumazemes vienības „Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novads,
IZSOLES NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas
mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo
daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5694 002
0366), “Zemīte”, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts)
pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.
1.2. Izsoli organizē un vada Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisija (turpmāk- izsoles komisija).
1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2018.gada
5.jūlijā plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a,
Jēkabpils
1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 5500
1.6. Izsoles solis EUR 200
1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās
cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ. Nr. 90009118116, kontā
Nr.LV55UNLA0050014323075.
1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00.
1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam
par izsolē iegūto Objektu.
1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta:
1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku
elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2018.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 4.jūlijam.

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par
reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno citi dokumenti atbilstoši nolikuma
prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu
dokumentu oriģinālus.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116, SEB bankas
norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5.
1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2018.gada 2.jūlija līdz
2018.gada 4.jūlijam, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā.
2. Objekta raksturojums
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums
„Zemīte ”, Variešu pagasts, Krustpils novads
2.2. Nekustamā īpašuma adrese
2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/
Nr. 5694 002 0366/ apzīmējums: 5694 002 0364
kadastra apzīmējums
2.4. Nekustamā īpašuma tiesību
Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
nostiprināšana zemesgrāmatā
Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000577279.
2.5. Zemes vienības platība un sastāvs
2.61 ha, 2,01 ha – lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 0,54 ha - krūmāji, 0,01 ha – zemes zem
ūdeņiem, 0,05 ha – zemes zem ceļiem.
2.6. Zemes vienības konfigurācija
Regulāri daudzstūra forma
2.7. Zemes vienības reljefs
Līdzens
2.8. Gruntsūdeņu līmenis
Vidējs, dažās vietās ir sezonāli paaugstināts
2.9. Komunikāciju pieejamība
nav
2.10. Zemes vienības plānotā (atļautā)
Saskaņā ar Krustpils novada Variešu pagasta
izmantošana atbilstoši teritorijas
teritorijas funkcionālā zonējuma karti, Objekts
plānojuma
atrodas lauksaimniecībā zemes zonējumā (L)
teritorijās.
2.11. Zemes vienības izmantošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101
2.12. Pašreizējā izmantošana un
Tiek izmantots lauksaimniecībā – ganības.
noma
2.13. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
īpašumu
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti- 1,18
ha.
Apgrūtinājumi negatīvi ietekmē, bet būtiski
nepasliktina OBJEKTA izmantošanas iespējas.
2.14. Apkārtne, satiksme, piebraukšana
Vērtējamais OBJEKTS atrodas Krustpils novada
Variešu pagastā, sādžas Vāguļi tuvumā, lauku
apvidū, ~ 10 km attālumā no Variešu ciemata un ~
11 km attālumā Jēkabpils pilsētas. Tuvāko apkārtni
veido lauksaimniecībā izmantojamās zemes
laukumi (LIZ), meža nogabali un lauku viensētu
apbūve. Ir tiešs piebraukšanas ceļš ar grants
segumu.
2.15. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2017.
EUR 1098
2.16. Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums
25
ballēs
2.17. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām
Nav
personām
2.18. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu A. Z., personas kods [..]
atsavināšanu

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz
reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu
(nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību.
3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā
noteiktās summas nomaksu.
4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību:
4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ;
4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles
komisija);
4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks.
Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota;
4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību:
4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo
Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ;
4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju;
4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi;
4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu
pārstāvniecības tiesībām;
4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām
pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu)
parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras
pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā
jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota.
4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;
4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie
dokumenti;
4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību;
4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar
iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu.
4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda
informācija:
4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.);
4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu;
4.4.4. izsoles vieta un laiks;
4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek
norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā.
4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles
dalībniekiem.

5. izsoles norise:
5.1. Izsole notiek 2018.gada 5.jūlijā plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē
A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī.
5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas
apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz
izsoli.
5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku
ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā
nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās
nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums.
5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles
soli un informē par solīšanas kārtību.
5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts.
5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas
paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā
punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles
vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles
nodrošinājums viņām netiek atmaksāts.
5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam
izsoles solim.
5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā
“Kurš sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens
noslēdz solīšanu.
5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles
dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs.
5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas
izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina
norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.
5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles
dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no
nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie
uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts
protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.
5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar
otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu,
viņa zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek
atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole.
5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot
5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas
tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums.
5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles
dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu
6.1. Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.
6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu
apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada
pašvaldībā.

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums.
6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas
starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu.
6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas
saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.
6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav
norēķinājies šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles
nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu
nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu
par paša solīto augstāko cenu.
6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas
piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu.
6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā
norēķinam par izsolē iegūto objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek
uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu
pieņem pašvaldības dome.
6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas
process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles
nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem
pašvaldības dome.
6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils
novada domes priekšsēdētājam.
7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
7.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas
likumu;
7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;
7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai
gaitu;
7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas
samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā;
7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu,
neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;
7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
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